Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,

Rejestr połowu ryb
Data

Nr
łowiska

gat.
ryby

Sztuk

kg

ul Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice

cm

tel. 32/203 81 12
…………….…………………..……………………………………
( Uprawniony do rybactwa)

Zezwolenie okresowe
na amatorski połów ryb wędką
ważne przez okres
dni* ……………………….
Seria SL-KAT
Wykaz gatunków ryb podlegających rejestracji *:
01. Karp, 02. Lin, 03. Leszcz, 04. Węgorz, 05. Amur,
06. Brzana i brzanka, 07. Świnka, 08. Jaź, 09.
Szczupak, 10. Sandacz, 11. Sum, 12. Kleń i Jelec, 13.
Pstrąg potokowy, 14. Pstrąg Tęczowy, 15. Okoń, 16.
Lipień, 17. Płoć i wzdręga, 18. Miętus, 19. Inne, 20.
Boleń, 21. Ukleja, 22. Krąp, 23 Karaś, 24. Troć
jeziorowa.

Nr ……
*wpisać ilość dni 1, 3, 7, 14.
(na podstawie Art. 7 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o
Rybactwie
Śródlądowym - Dz. U. nr 66 z 1999 r. poz. 750 z późniejszymi
zmianami)

*- symbol gatunku.

Warunki wydania i obowiązywania zezwolenia
1.Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na
wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez Okręg
PZW w Katowicach.
2.Wykaz wód , instrukcja rejestru połowu ryb i zmiany
w Regulaminie amatorskiego połowu ryb znajdują się
na stronie internetowej www.katowice.pzw.org.pl oraz
w siedzibach kół i okręgu.
3.Zezwolenie ważne jest wraz z potwierdzonym
dowodem opłaty bankowej lub pocztowej oraz
rejestrem połowu ryb:
- dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i
legitymacją,
- dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z
kartą wędkarską ,
- dla cudzoziemców zgodnie z zapisami ustawy o
rybactwie śródlądowym bez konieczności posiadania
karty
wędkarskiej i legitymacji członkowskiej,
4. Rejestr wypełnianym zgodnie z instrukcją dostępną
na stronie internetowej www.katowice.pzw.org.pl.

Warunki i zasady uprawiania amatorskiego
połowu ryb.

…………………………………………………….………….
Imię i Nazwisko
………………………………………..
Nr karty wędkarskiej

WAŻNE: od ………… do ………… 20…. r.
dzień miesiąc

dzień miesiąc

Wartość …………….. zł. Słownie …………………………………

Składka (zezwolenie) okresowa ważna jest od godz. 00:00
pierwszego dnia do 24:00 ostatniego dnia wędkowania , wraz z
potwierdzonym dowodem opłaty bankowej lub pocztowej na
właściwe konto bankowe.

1.Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i zasadach
określonych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb

wydanym przez ZG PZW.
2. Odstępstwa od zasad przewidzianych w/w
regulaminem oraz wykaz wód udostępnionych do
wędkowania znajduje się w siedzibach okręgu , kół
i na stronie
internetowej www.katowice.pzw.org.pl

Wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

