
 
    Instrukcja wzór wypełniania ,, Rejestru połowów ryb ”         

 

         Zezwolenie Okresowe 

 

REJESTR POŁOWU RYB NA WODACH OKRĘGU PZW KATOWICE OD ROKU 2018 
 

Wykaz gatunków ryb, które podlegają rejestracji : 
 

1. Karp 13. Pstrąg potokowy 
2. Lin 14. Pstrąg tęczowy 
3. Leszcz 15. Okoń 
4. Węgorz 16. Lipień 
5. Amur 17. Płoć, wzdręga 
6. Brzana, brzanka 18. Miętus 
7. Świnka 19. Inne 
8. Jaź 20. Boleń 
9. Szczupak 21. Ukleja 
10. Sandacz 22. Krąp 
11. Sum 23. Karaś 
12. Kleń, jelec 24. Troć jeziorowa 
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 Instrukcja do ,,Rejestru połowu ryb na wodach Okręgu PZW Katowice” 
 

 
1. Wędkarz zobowiązany jest wypełniać wszystkie rubryki w sposób czytelny i trwały bez 

prawa usuwania zapisów. 
2. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest na stronie pierwszej rejestru wypełnić rubryki: 

data i numer łowiska. Czynność tę należy wykonać przed rozpoczęciem wędkowania. 
3. Po złowieniu następujących gatunków ryb przeznaczonych do zabrania: 

 
 

Karp - symbol gatunku 01 
Lin --//--//-- 02 
Leszcz --//--//-- 03 
Węgorz --//--//-- 04 
Amur --//--//-- 05 
Brzana, brzanka* --//--//-- 06 
Świnka --//--//-- 07 
Jaź --//--//-- 08 
Szczupak** --//--//-- 09 
Sandacz** --//--//-- 10 
Sum --//--//-- 11 
Kleń, jelec* --//--//-- 12 
Pstrąg 
potokowy** 

--//--//-- 13 

Pstrąg tęczowy --//--//-- 14 
Okoń --//--//-- 15 
Lipień --//--//-- 16 
Płoć, wzdręga* --//--//-- 17 
Miętus --//--//-- 18 
Inne --//--//-- 19 
Boleń --//--//-- 20 
Ukleja --//--//-- 21 
Krąp --//--//-- 22 
Karaś --//--//-- 23 
Troć jeziorowa --//--//-- 24 

 

*  rejestrację prowadzimy łącznie dla obydwu gatunków 

** gatunki posiadające roczny limit połowu - 35 szt. łącznie 
 

 Wędkarz bezzwłocznie wypełnia w rejestrze następujące rubryki: 
 ,,gatunek ryby” - wpisać symbol gatunku, 
 ,,sztuk” - oznaczyć sztukę pionową kreską, 
 ,,cm” - wpisać drobnymi cyframi długość ryby 

z wyjątkiem gatunków określonych w pkt. 3c i przetrzymuje je zgodnie z Regulaminem 
Amatorskiego Połowu Ryb. 

a) Ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania w siatkach. 
b) Dla każdego gatunku wypełniamy odrębną rubrykę według poniższego wzoru. 
c) Po złowieniu następujących gatunków ryb: Leszcz -03, Okoń - 15, Płoć -17,  ,,Inne'' – 19, Ukleja 

- 21, Krąp - 22, Karaś - 23 wpisuje się do rejestru bezzwłocznie symbol gatunku, liczba 
zabranych ryb i waga mogą być wpisane po opuszczeniu łowiska. 



 
d)

 

 Uzupełnienie rubryki ,,kg” dotyczącej wagi wszystkich złowionych i zabranych ryb może 
być dokonane w domu po opuszczeniu łowiska lecz przed rozpoczęciem następnego 
wędkowania. 

e) Roczny łączny limit gatunków ryb zaznaczonych podwójną gwiazdką (**) wynosi 35 sztuk. 
f) Rejestrację ryb złowionych i przeznaczonych na tzw. ,,żywca, trupka i filet” prowadzimy 

wypełniając rubryki gatunek, sztuk, cm, wagę należy podać szacunkowo.  
g) Rubryki niewypełnione podlegają przekreśleniu. 
4. Rejestr po zakończonym wędkowaniu należy zdać do siedziby Okręgu, koła lub stanicy 

wędkarskiej. 
 
 

Wzór wypełniania ,,Rejestru połowów ryb”: 
 

Data Nr 
łowiska

Gatunek 
ryby 

Sztuk Kg Cm 

15.05. 003 02 I * 34 

16.05. 009 09 I I * 51, 60 

16.05. 009 19 15 * ---------- 

16.05. 009 17 8 * ----------- 

27.06. 008 10 I * 56 

17.07. 023 13 I * 36 

      

 

*Rubrykę ,,kg” uzupełniamy zgodnie pkt. 3d instrukcji do rejestracji połowów.



 

 


