Załącznik nr 3 do uchwały nr 94/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 22.11.2018 r.

Wzór
Instrukcja do ,,Rejestru Połowów” na
zb. „RYBNIK”, Orzepowice i Grabownia
1. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest
wypełnić rubrykę „data”. Czynność tę należy wykonać
przed rozpoczęciem wędkowania.
2. Po złowieniu następujących gatunków ryb:
karp -01 (symbol gatunku), lin - 02, leszcz - 03, amur 04, węgorz - 05, jaź - 06, szczupak - 07, sandacz - 08,
sum - 09, kleń - 10, okoń - 11, płoć i wzdręga - 12,
boleń - 13, krąp-14, karaś - 15, inne - 16, wędkarz
bezzwłocznie
wypełnia
rubryki
wpisując symbol
„gatunku” cm, i pionowymi kreskami „sztuki” przed
rozpoczęciem ponownego wędkowania. Uzupełnienie
rubryki „kg” - dotyczącej wagi ryb wymienionych w punkcie
2 może być dokonane po opuszczeniu łowiska (po
dokładnym zważeniu w domu). Rubrykę ,,suma ryb
limitowanych”
należy
wypełnić
niezwłocznie
po zakończeniu wędkowania dla gatunków limitowanych
rocznie w sposób narastający.
3. Po złowieniu następujących gatunków ryb okoń - 1 1 ,
płoć, wzdręga - 12, karaś - 15, krąp - 14, oraz „inne” 16 wpisuje się do rejestru symbol gatunku,
a po zakończeniu wędkowania ich ilość, cm i wagę.
4. Rejestrację ryb złowionych i przeznaczonych na tzw.
żywca, trupka i filet” prowadzimy wypełniając rubryki
gatunek, szt., cm, wagę należy podać szacunkowo. Jeżeli
dotyczy to ryb limitowanych należy wypełnić rubrykę
,,suma ryb limitowanych”
5. Rubryki niewypełnione podlegają przekreśleniu.
6. Wędkarz zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki
w sposób czytelny i trwały bez prawa usuwania zapisów
oraz do zwrotu rejestru połowu w miejscu jego pobrania
lub w dowolnym punkcie sprzedaży zezwoleń.

Data

Gatunek
Leszcz > 40cm
Leszcz < 40 cm

szt.

OKRĘG PZW w KATOWICACH

ZEZWOLENIE
NA AMATORSKI POŁÓW RYB
Łowisko „RYBNIK”, Orzepowice, Grabownia
Nadruk treści: Członek PZW, Niezrzeszony oraz strefa

Nr …………………… /19
DLA …………………………………
Nazwisko

…………………………………
Imię

Karta wędkarska nr ……………………………..
Zezwolenie ważne jest ………………………….
w godz. 4:00 – 23:00
Hologram

Pieczęć wydającego

Stan. nr
(na podst. 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 późn. zm.)

cm

kg

suma ryb
limitowanych

