
Załącznik nr 1 do uchwały ZO nr 44/2007 z dnia 20.12.2007r.
 w sprawie regulaminu łowiska specjalnego „Czarna Przemsza”

Regulamin łowiska specjalnego „Czarna Przemsza”

1. Łowisko licencyjne „Czarna Przemsza” to odcinek rzeki Czarna Przemsza od tamy zb.
Przeczyce do ujścia potoku Pogorianka.

2. Gospodarzem łowiska jest Okręg PZW w Katowicach – tel. (032) 203 81 12.
3. Połów ryb jest dozwolony wyłącznie dla osób które nabyły stosowną licencję.
4. Licencje można nabyć w siedzibie Okręgu w Katowicach oraz w wyznaczonych punktach

(koła PZW, sklepy – pełna lista na www.pzw.com.pl).
5. Łowisko należy do wód krainy pstrąga i lipienia i jest łowiskiem typu pstrągowego.
6. Łowisko czynne jest cały rok od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca

do 1 godz. po zachodzie słońca).
7. W ramach łowiska wydzielono 2 odcinki:

1) Na odcinku od tamy w Przeczycach do mostu na drodze Katowice-Warszawa (E-75) w
Wojkowicach Kościelnych zezwala się na połów:

      - na sztuczną muchę
- przy użyciu jednej wędki wyposażonej w : kołowrotek  o ruchomej szpuli ( z wyjątkiem
  multiplikatorów) sznur muchowy, sztuczne muchy.

      - zabrania się używania wskaźników brań pełniących rolę spławika lub kuli wodnej.
      2) Na odcinku od mostu  na drodze Katowice-Warszawa (E-75) w Wojkowicach Kościelnych
      do ujścia potoku Pogorianka zezwala się na połów:

- na sztuczne przynęty
8.  Zezwala się na odłów:

- 3 ryb łososiowatych w tym: 1 lipienia o wymiarze ochronnym 35 cm i 1 pstrąga potokowego
      o wymiarze ochronnym 35 cm.

- innych ryb zgodnie z regulaminem PZW.
9. Wędkarz po złowieniu (zabraniu) kompletu ryb łososiowatych zobowiązany jest do

opuszczenia łowiska ( na 1 dzień można wykupić wyłącznie 1 licencję).
10. Ryba zabierana, przed rozpoczęciem dalszego łowienia, musi zostać wpisana do rejestru

połowów.
11. Zwrot rejestru w miejscu  zakupu w ciągu 7 dni od daty połowu, uprawnia do zwrotu kaucji.
12. Do kontroli na łowisku upoważnione są osoby ustawowo uprawnione oraz wszyscy wędkujący.
13. Nabywca licencji wyraża zgodę na kontrolę koszyka (plecaka) i wnętrza samochodu którym

przybył na łowisko.
14. Niestosowanie się do wyżej wymienionych zasad powoduje utratę licencji bez odszkodowania i

stanowić może podstawę odmowy jej sprzedania w przyszłości.
15. W sprawach nie ujętych w regulaminie łowiska mają zastosowanie przepisy regulaminu

amatorskiego połowu ryb PZW.


