
 
            
   

Uchwała nr 66/2013 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 19.12.2013 r. 
 

w sprawie: zmian w regulaminach łowisk licencyjnych 
 

Na podstawie § 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. 
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala 
 

§ 1 
 

Zgodnie z uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006 r. postanawia się 
zatwierdzić zmiany zapisów regulaminów następujących łowisk licencyjnych: 

1. nr 104 „Ciągowice”, którego gospodarzem jest koło nr 66 SM Zawiercie, 
2. nr 108 „Dzibice”, którego gospodarzem jest koło nr 66 SM Zawiercie, 
3. nr 810 „Gierzyna”, którego gospodarzem jest koło nr 108 Huta Cynku, 
4. nr 522 „Rajsko”, którego gospodarzem jest koła nr 76 Fiat Auto Poland. 

 
§ 2 

 
Regulaminy łowisk licencyjnych, wzory zezwoleń na wędkowanie oraz rejestry połowów 
stanowią załączniki do uchwały od nr 1 do 4. 
 

§ 3 
 

Upoważnia się zarządy kół – gospodarzy łowisk licencyjnych do dostosowania regulaminu 
łowiska do potrzeb w zakresie: 

1. ustalania wysokości opłat licencyjnych, 
2. ustalania limitów połowu ryb, 
3. ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy o 

rybactwie śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych, 
4. miejsca i czasu pobierania opłat. 

O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 
 

§ 4  
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura. 
 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Wiceprezes ds. gospodarczych                                           Prezes ZO             
 

                                                                                                                          
Konrad Ciura                                                       Mirosław Iwański 

      
      
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/2013 ZO z dnia 19.12.2013 r. 
 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU 
SPECJALNYM  ,,CIĄGOWICE’’ 
( zbiorniki ,,Szklarnia” i ,,Długi”) 

I. Opis łowiska  
1. Łowisko specjalne - licencyjne ,,Ciągowice” typu mieszanego położone jest w gm. Łazy 

powiat Zawiercie m. Ciągowice i zostało utworzone na stawach ,,Szklarnia” i ,,Długi”. 
2. Gospodarzem łowiska jest koło PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie.         

II. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie. 
1. Ustala się liczbę sprzedawanych zezwoleń na łowisko ,,Ciągowice”  do 35 sztuk. 
2. Sprzedaż zezwoleń prowadzona jest od stycznia do końca czerwca w siedzibie koła              

w Zawierciu przy ul. Mostowej 1,  w każdy czwartek tygodnia od godz. 16.00 do 18.00  ,        
a od czerwca  w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 16.00 do 18.00  . 

3. Opłata za wydanie zezwolenia rocznego dla członków PZW na 2014 r. wynosi 150 zł.  
4. Opłatę za zezwolenie na kolejne lata uchwala walne zgromadzenie członków koła.   
5. O wydaniu zezwolenia decyduje zarząd koła zgodnie z umową  użyczenia. 

III.  Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących na łowisku  
 1. Uprawnionym do amatorskiego połowu ryb na łowisku ,,Ciągowice”  są osoby  

spełniające określone poniżej warunki:  
 będące członkami PZW posiadającymi aktualnie opłaconą składkę członkowską za 

dany rok kalendarzowy, 
 posiadają kartę wędkarska, 
 wykupili imienne zezwolenia wraz z rejestrem połowu ryb. 

2.   Łowisko jest czynne przez cały rok. 
3. Obowiązkiem wędkującego jest prowadzenie rejestracji połowu ryb zgodnie                      

z instrukcją. 
 wędkowanie można rozpocząć tylko po dokonaniu wpisu do rejestru. Wpis ważny jest 

do świtu dnia następnego.  
 po złowieniu ryby należy ją natychmiast wpisać do rejestru.  

4. złowione ryby w czasie wędkowania winny być przechowywane w siatce przy 
stanowisku. 

5. Wędkowanie dozwolone jest tylko z brzegu. 
6. Wprowadza się następujące obostrzenia:  
 zakaz połowu przy użyciu kuszy, 
 zakaz połowu z łodzi lub innego sprzętu pływającego,  
 zakaz wywozu przynęt i zanęt ze sprzętu pływającego,  
 zakaz niszczenia drzew i krzewów, 
 zakaz patroszenia ryb w obrębie zbiorników,  
 zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania wody oraz gleby. 

7. Ustala się następujące wymiary ochronne i limity połowu ryb:  
Limit dzienny na łowisku (zbiorniki ,,Szklarnia” i ,,Długi”)  

1.Karp, amur, lin, leszcz, szczupak, sandacz  -  2 szt. łącznie lub  
           1 szt. w/w. gatunków z limitem do 3 sztuk karasia, 3 szt. leszcza, 5 szt. płoci,  
            5 szt. okoni. 
2. Leszcz powyżej wymiaru 40 cm - 2 szt.  
3. Leszcz o wymiarze do 40 cm – 5 szt.  
4. Karaś - 5 szt. 
5. Pstrąg - 3 szt.  
6. Płoć - 10 szt. 
7. Okoń - 10 szt. 
8. Leszcz od 25cm do 40 cm - 5 szt. 
9. Łączna ilość złowionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. dziennie. 
10. Wprowadza się wymiar ochronny: 
- amura do 40cm, lin do 30 cm. 

Wymiary ochronne oraz limity połowu pozostałych gatunków ryb  reguluje aktualny  
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 
 



5. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do zamknięcia i otwarcia zbiorników do wędkowania 
umieszczając  informację  na stronie www.pzwzawiercie.pl , w siedzibie koła oraz na 
łowisku. 

6.W przypadku stwierdzenia, przez osoby uprawnione do kontroli, nie przestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Koła zastrzega sobie prawo odebrania 
zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia w przyszłości wydania zezwolenia.  

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania zasady 
zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującym w PZW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pzwzawiercie.pl/


Pieczęć koła     

 

 

Zezwolenie roczne 
na amatorski połów ryb wędką 

na łowisku licencyjnym 
, ,Ciągowice” 

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

                   
Ważne na rok 2014   
 
 
   

…………..                       …………………. 
Skarbnik                           Prezes 

Treść regulaminu 
łowiska  

Treść regulaminu  
łowiska  

 

Treść regulaminu  
łowiska  

 

 

Data God
z. 

Gatune
k ryby 

Ilość 
szt. 

Data Godz. Gatunek 
ryby 

Ilość 
szt. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Pieczęć koła     

 

 

Rejestr połowu ryb na łowisku 
licencyjnym 

, ,Ciągowice” 
 
do zezwolenia nr 
……………………. 
 
……………………………………………………
……… 
Imię i Nazwisko 
 
Nr karty wędkarskiej  ……………………….     

                   
Ważny  w Roku ………….. 
 
…………..                       
…………………. 
Skarbnik                           
Prezes 

Instrukcja wypełniania  rejestru. 

1. Po przybyciu na łowisko wędkarz 
zobowiązany jest wypełnić rubryki 
datę i godzinę . 

2. złowione ryby w czasie wędkowania 
winny być przechowywane w siatce 
przy stanowisku i wpisane do 
rejestru, 

3. Rejestracje prowadzi się dla 
następujących gatunków ryb: 

Karp symbol gatunku - 01,  
Lin         -----//----       – 02 ,           
Karaś       -----//----      - 03,         
Szczupak  -----//-----     -04,  
Sandacz   -----//-----      -05,       
Pstrąg       -----//-----     -06,       
Amur     -----//------      - 07,  
Leszcz   ------//----         08,         
Płoć      -----//-----        - 09, 
Inne        -----//----       - 10 , 

wpisując w rubrykę gatunek ryby 
symbol oraz  uzupełnia się  rubrykę 
ilość szt.  pionowymi kreskami. 

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/2013 ZO z dnia 19.12.2013 r. 
 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU 
SPECJALNYM  ,,DZIBICE’’ 

( ZBIORNIK ,,DUŻY  i MAŁY ”) 

I. Opis łowiska  
1. Łowisko specjalne - licencyjne ,,Dzibice” typu mieszanego położone jest  w gm. 

Kroczyce, powiat Zawiercie i zostało utworzone na stawach ,,Duży” i ,,Mały”. 
2. Gospodarzem łowiska jest koło PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie.         

II. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie. 
1. Ustala się liczbę sprzedawanych zezwoleń na łowisko ,,Dzibice”  do 85 sztuk. 
2. Sprzedaż zezwoleń prowadzona jest od stycznia do końca czerwca w siedzibie koła             

w Zawierciu przy ul. Mostowej 1,  w każdy czwartek tygodnia od godz. 16.00 do 18.00  ,         
a od czerwca w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 16.00 do 18.00  . 

3. Opłata za wydanie zezwolenia rocznego dla członków PZW na 2014 r. wynosi 260 zł.  
4. Opłatę za zezwolenie na kolejne lata uchwala walne zgromadzenie członków koła.   
5. O wydaniu zezwolenia decyduje zarząd koła zgodnie z umową  użyczenia ( § 2 . pkt 3 

umowy użyczenia). 
 

III.  Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących na łowisku  
1.  Uprawnionym do amatorskiego połowu ryb na łowisku ,,Dzibice”  są osoby  spełniające 

określone poniżej warunki:  
a) będące członkami PZW, posiadającymi aktualnie opłaconą składkę członkowską za 

dany rok kalendarzowy, 
b) posiadają kartę wędkarska, 
c) wykupili imienne zezwolenia wraz z rejestrem połowu ryb. 

2.   Łowisko jest czynne przez cały rok.  
  a) na  zb. ,,Dużym” wędkowanie dozwolone jest  od stycznia do czerwca  w dowolne   

2 dni w tygodniu  oraz niedziele święta od świtu do zmierzchu, natomiast : 
    -  od lipca codziennie, 
    - od czerwca dopuszcza się połów w porze nocnej do czasu zarybiania zbiornika. 
b) na zb. ,,Małym”  wędkowanie dozwolone jest  tylko na jedną wędkę metodą 

spławikową (obciążenie spławika nie może  przekraczać wyporności spławika) lub 
spinningową od świtu do zmierzchu. 

3. Obowiązkiem wędkującego jest prowadzenie rejestracji połowu ryb zgodnie                      
z instrukcją. 

a. wędkowanie można rozpocząć tylko po dokonaniu wpisu do rejestru.  
4. złowione ryby w czasie wędkowania winny być przechowywane w siatce przy 

stanowisku. 
5. Wędkowanie dozwolone jest tylko z brzegu. 
6. Wprowadza się następujące obostrzenia:  
 zakaz połowu przy użyciu kuszy, 
 zakaz połowu z łodzi lub innego sprzętu pływającego,  
 zakaz wywozu przynęt i zanęt ze sprzętu pływającego,  
 zakaz niszczenia drzew i krzewów, 
 zakaz patroszenia ryb w obrębie zbiorników,  
 zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania wody oraz gleby. 
 zakaz rozpalania ognisk  

7. Ustala się następujące limity połowu ryb:  
Limit dzienny na łowisku ,,Dzibice” zb. Duży i Mały: 

11. Karp, amur - 2 szt. łącznie,  
12.  Lin – 4 sztuki 
13.  Karaś - 8 szt. 
14.  Szczupak, sandacz  - 2 szt. łącznie, 
15.  Sum - 1 szt. na tydzień. 



f)  Łączna ilość złowionych ryb na obu zbiornikach, nie może przekroczyć 10 szt.  
dziennie z zachowaniem ww. limitów. 

g)  Po złowieniu 2 sztuk łącznie karpia i amura dalsze wędkowanie innych gatunków 
jest dozwolone na jedną wędkę metodą spławikową, spinningową lub na żywca. 
Limit roczny karpia i amura wynosi 40 sztuk,  po wyczerpaniu limitu rocznego 
zezwolenie traci ważność. Dopuszcza się możliwość wykupienia kolejnego zezwolenia. 

8. Wprowadza się następujące wymiary ochronne: 
   - amur do 40cm, lin do 30 cm. 
Wymiary ochronne oraz limity połowu pozostałych gatunków ryb  reguluje aktualny  
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 
 

9. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do zamknięcia i otwarcia zbiorników do wędkowania 
umieszczając  informację  na stronie www.pzwzawiercie.pl , w siedzibie koła oraz na 
łowisku. 

10. Przyjmuje się zasadę, że zamknięcie zbiornika „Dużego” następuje natychmiast po 
zarybieniu. Po zamknięciu zbiornika dopuszczalne jest  wędkowanie tylko metodą 
spinningową.  

11. W przypadku stwierdzenia, przez osoby uprawnione do kontroli, nie przestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Koła zastrzega sobie prawo odebrania 
zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia w przyszłości wydania zezwolenia.  

12. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiorników i skontrolowanie 
wpisu do rejestru oraz złowionych ryb. Kontrolowany jest zobowiązany zatrzymać w/w 
pojazd i pokazać wpis oraz złowione ryby w siatce wędkarskiej.  

13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania zasady 
zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującym w PZW. 

14. Kwestie sporne będą rozstrzygane przez Zarząd Koła nr 66 SM Zawiercie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pzwzawiercie.pl/


 
 
 
 
 
 
 

Pieczęć koła     

 

 

Zezwolenie roczne 
na amatorski połów ryb wędką 

na łowisku licencyjnym 
, ,Dz ib ice”  

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

                   
Ważne na rok 2014  
               
 
 

…………..                       …………………. 
Skarbnik                           Prezes 

Treść regulaminu 
łowiska  

Treść regulaminu  
łowiska  

 

Treść regulaminu  
łowiska  

 

 

Data D          

M 
Godz

. 
Gatun

ek 
ryby 

Ilość 
szt. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Pieczęć koła     

 

 

Rejestr połowu ryb na łowisku 
licencyjnym 

, ,Dz ib ice”  
 
do zezwolenia nr ……………………. 
 
………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko 
 
Nr. karty wędkarskiej  ……………………….           

                   
Ważny  w Roku ………….. 
 
…………..                       
…………………. 
Skarbnik                           
Prezes 

Instrukcja wypełniania  rejestru. 

1. Po przybyciu na łowisko wędkarz 
zobowiązany jest wypełnić rubryki  
D/M , datę i godzinę . 

2. złowione ryby w czasie wędkowania 
winny być przechowywane w siatce przy 
stanowisku i wpisane do rejestru, 

3. Rejestracje prowadzi się dla 
następujących gatunków ryb: 

Karp symbol gatunku  - 01,  
Lin           -----//----       -  02 ,           
Karaś         -----//----      - 03,         
Szczupak    -----//-----     -04,  
Sandacz      -----//-----     -05,       
Pstrąg         -----//-----     -06,       
Sum,        -----//------      - 07,            
Inne          -----//-----       - 08,  

wpisując w rubrykę gatunek ryby symbol 
oraz  uzupełnia się  rubrykę ilość szt.  
pionowymi kreskami. 

D/M – ZB. Duży lub Mały  

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr 66/2013 ZO z dnia 19.12.2013 r. 
 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 
NA ŁOWISKU LICENCYJNYM "GIERZYNA"  

NR ŁOWISKA 810 
 
I. Lokalizacja łowiska. 
1. Łowisko znajduję się w pobliżu nieczynnej stacji kolejowej w Żyglinie 
 
II. Opis łowiska. 
1. Łowisko specjalne jest łowiskiem  licencyjnym typu mieszanego. 
2. Łowisko jest czynne przez cały rok 
3. Gospodarzem łowiska jest koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie. 
 
III. Zasady wydawania zezwoleń i wysokości opłat. 
1. Prawo do zakupu zezwolenia na połów ryb na łowisku licencyjnym Gierzyna mają 
członkowie PZW posiadający aktualne opłaty członkowskie na dany rok kalendarzowy. 
2. Zezwolenia sprzedaje skarbnik koła PZW nr 108 w każdy czwartek miesiąca w siedzibie 
Koła . Kontakt tel. nr 515-317-243 
3.Ceny zezwoleń wynoszą  
- jednodniowe -10 zł 
- całoroczne -70 zł 
 
IV. Zasady wędkowania obowiązujące na łowisku  licencyjnym Gierzyna . 
1. Uprawnionymi do amatorskiego połowu ryb na łowisku licencyjnym Gieżyna są 
członkowie PZW posiadający Kartę Wędkarską oraz zezwolenie na łowisko.  
2. Dopuszcza się stosowanie sprzętu i przynęt zgodnie z RAPR PZW. 
3. Obowiązują następujące wymiary ochronne i limity dobowe poławianych ryb: 
- karp do 30 cm 
- lin do 30 cm, 
 -amur do 50 cm, 
 -szczupak do  50 cm, 
- sandacz do 50 cm,  
-węgorz do 50 cm, 
 -sum do 75 cm . 
Limit dobowy w/w gatunków ryb wynosi 2 szt  łącznie . 
4.  Otwarcie stawów po zarybieniu następuje o godz. 7.00 . 
5. Po zarybieniu i otwarciu zbiornika przez okres kolejnych 10 dni obowiązuje wędkowanie 
na 1 wędkę .Można zabrać 1szt.ryby  z gatunków wyszczególnionych w punkcie IV.3. 
Regulaminu. Po zabraniu ryby wędkarz ma obowiązek zakończyć wędkowanie. 
6. Kontroli dokumentów mogą dokonać osoby do tego uprawnione. 
    O  jakichkolwiek uchybieniach regulaminowych należy powiadomić natychmiast 
komendanta SSR      Koła kol. Krzysztofa Karmańskiego. Nr tel. 609715879.  
7. Wprowadza się następujące zakazy: 
a. jazdy pojazdami po wałach, 
b. palenia ognisk i wypalania traw, 
c. patroszenia złowionych ryb na terenie łowiska. 
8.Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zamknięcia łowiska po zarybieniu oraz na czas 
zawodów wędkarskich. 
9. Informacje o zarybieniach i zmianach znajdować się będą na tablicy ogłoszeń przy 
zbiorniku. 
 
V. Ustalenia końcowe. 
-. Regulamin obowiązuje  od 1 stycznia 2014 roku. 



-. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w RAPR 
PZW oraz w Statucie PZW. 
 
 
 
 
 

ZEZWOLENIE NA AMATORSKI  POŁÓW RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU  ,,GIERZYNA” 
 

WAŻNE NA  ROK 2014 
 
Nr zezwolenia   ………… 

 

Imię...................................... 
 

Nazwisko ...........................    
 

Nr karty wędkarskiej ……………. 
 
………..                            ………….. 
Skarbnik                           Prezes 
 
 
 

REJESTR POŁOWU RYB 

 
Data Gat. Szt. Cm Kontrola

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

 
ROCZNE ZESTAWIENIE 

   ONYCH RYB.       ZŁOWI

Wy
 

Gat.	ryby	 Ilość	sztuk	 m.	ochr.	

1.	karp	 	 do	30	cm	

2.	sandacz	 	 	do	50	cm	

3.	amur	 	 do	50	cm	

4.	węgorz	 	 do	50	cm	

5.	szczupak	 	 do	50	cm	

6.	lin	 	 do	30	cm	

7.	sum	 	 do	70	cm	

 

Instrukcja wypełniania  rejestru. 

1.Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubryki datę i godzinę . 
2.Złowione ryby w czasie wędkowania winny być przechowywane w siatce przy stanowisku i wpisane do rejestru. 
3.Rejestracje prowadzi się dla następujących gatunków ryb: 
 
Karp symbol gatunku   - 01,  
Sandacz   -----//-----       -02,       
Amur      -----//------      -03,  
Węgorz   -----//----       – 04 ,   
Szczupak   -----//-----     -05,  
Lin             -----//----      - 06,                
Sum           -----//----      - 07,       

wpisując w rubrykę gatunek ryby symbol oraz  uzupełnia się  rubrykę ilość szt.  pionowymi kreskami. 

 

                    Inne: 

 
Zawody wędkarskie : 
 
 
 
 

(Termin zawodów może uleć zmianie.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do uchwały nr 66/2013 ZO z dnia 19.12.2013 r. 
 

REGULAMIN AMATRSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ 
NA ŁOWISKU LICENCYJNYM  ,,RAJSKO” NR 522 

 
 
I. Lokalizacja Łowiska. 
Łowisko Licencyjne  znajduje się w woj. małopolskim powiat Oświęcim wieś Rajsko                          
(N: 49059’51.8”  E: 19011’53.88”)  
Dojazd do łowiska z Rajska ulicą Wilamowicką, dalej utwardzoną drogą gruntową.  
 
II. Opis łowiska. 
1. Łowisko specjalne „Rajsko” jest łowiskiem licencyjnym typu mieszanego. 
2. Łowisko czynne jest przez cały rok. 
3. Łowisko stanowią stawy  TĘCZAK 1, TĘCZAK 2, SUMIK, OPONY o łącznej 
powierzchni lustra  wody około 12 ha i średniej głębokość 1,5 m ,  
- Brzegi wokół łowiska są porośnięte miejscami trzciną pospolitą, pałką szerokolistną 
- Dno miejscami zarośnięte roślinnością wodną: moczarką kanadyjską, pływaczem 
zwyczajnym, grzybieniem białym 
 - Rybostan : karp, amur, szczupak, sandacz, sum, węgorz, jaź, sumik karłowaty, płoć, karaś, 
wzdręga, okoń, leszcz, tołpyga, ukleja, pstrąg tęczowy, lin. 
 
III. Właściciel łowiska 
1. Właścicielem łowiska jest OKRĘG PZW  w KATOWICACH  
2. Gospodarzem akwenu jest Koło PZW nr 76 „FIAT AUTO POLAND” z siedzibą   
43-100 Tychy, ul. Konfederatów Barskich 17. 
Prezes Koła PZW nr 76 - Krzysztof Kacprzak Tel. 694 590 446 
Gospodarz Koła PZW nr 76 - Waldemar Kręgulec Tel. 697 865 970 
 
IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie. 
1. Prawo do zakupu zezwolenia na  połów ryb na zbiorniku licencyjnym Rajsko nr 522 mają        
członkowie PZW posiadający aktualne opłaty członkowskie na dany rok kalendarzowy.  
2. Zezwolenie można nabyć wyłącznie u skarbnika Koła PZW nr 76 w siedzibie Koła, 43-100 
Tychy  ul. Konfederatów Barskich 17.  W miesiącach styczeń-kwiecień w każdy czwartek w 
godzinach 16:00 – 19:00. W pozostałych miesiącach kontakt telefoniczny Ryszard 
Niemczewski Tel. 503 046 676..  
3. Ceny zezwoleń wynoszą: 
a. 165 PLN – roczne uprawniające do zabrania 15 sztuk ryb limitowanych. 
b. 320 PLN – roczne uprawniające do zabrania 30 sztuk ryb limitowanych. 
 
IV. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących 
1. Prawo do połowu ryb mają członkowie PZW posiadający aktualne zezwolenie oraz Kartę 
Wędkarską. 
2. Wędkowanie dozwolone jest za pomocą 2 dwóch wędek bez prawa do wywożenia przynęt i 
zanęt. 
3. Wprowadza się w zezwoleniach rocznych limity ilościowe ryb:  sum, szczupak, sandacz, 
węgorz, amur, karp. 
4.  Limit dobowy /godz. 00.00-24.00 /wynosi:                                                                                                     
- sum –1 szt.  
- węgorz –1 szt.  
- amur –1 szt.  
- szczupak - 2 szt.   
- sandacz - 2 szt.                           
- karp 3 szt. , 
 Łączny limit dobowy w/w gatunków - 3 szt. 
5.  Obowiązują wymiary ochronne dla w/w gatunków ryb na łowisku: 
- sum do 70 cm, 
- szczupak do 50 cm, 
- sandacz do 50 cm, 



- węgorz do 50 cm, 
- leszcz do 40 cm, 
- karp do 35 cm,   
-lin do 30 cm, 
 Pozostałe wymiary oraz okresy ochronne dla ryb zawarte są w Regulaminie Amatorskiego 
Połowu Ryb   PZW. 
6.Obowiązkiem wędkującego jest prowadzenie rejestru połowu ryb zgodnie z instrukcją. 
Wędkarz  po złowieniu ryby limitowanej i włożeniu  jej do siatki bezzwłocznie wpisuje ją do 
rejestru  przed ponownym zarzuceniem wędki. 
7.Po złowieniu dobowego limitu ilościowego następujących ryb gatunków -sum, węgorz, 
amur,  szczupak,  sandacz, karp-  wędkujący zobowiązany jest do zaprzestania wędkowania i 
opuszczenia  stanowiska. 
8.Złowione ryby należy przetrzymywać w siatkach indywidualnie przez  każdego wędkarza. 
9. Po wykorzystaniu limitu określonego w zezwoleniu rocznym  istnieje możliwość 
wykupienia dodatkowego zezwolenia. 
10. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie kolejnego zezwolenia , 
utrata zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu. 
11. Zabrania się udostępniania wędek  innym wędkarzom oraz pozostawienia  wędek bez 
osobistego nadzoru w czasie wędkowania. 
10. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki 
zastał przed rozpoczęciem wędkowania. 
12. Obowiązuje zakaz parkowania samochodu mniej niż 15 m od linii brzegowej, palenia 
ognisk poza miejscami wyznaczonymi, palenia zniczy, całkowity zakaz kąpieli, zakaz 
spinningowania  od 01 stycznia  do 30  kwietnia . 
13. Dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby, przynęty wędkarz powinien udostępnić na 
żądanie osób kontrolujących m.in. Policji, Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej. 
14. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, osoba kontrolująca ma prawo udzielić  
 ostrzeżenia, a w przypadku poważnego naruszenia Regulaminu odebrać zezwolenie bez 
prawa do zwrotu poniesionych  kosztów  przez wędkującego, fakt ten może stanowić 
podstawę do odmowy jego wydania w roku następnym.  
15. Gospodarz zbiornika zastrzega sobie prawo do jego zamknięcia na czas zarybienia i 
rozgrywania zawodów wędkarskich (terminy podane na tablicy ogłoszeń, strona internetowa 
koła) 
16. Łowisko działa na zasadzie samofinansowania się, a ewentualne środki przez nie  
wypracowane służą  utrzymaniu łowiska.  
17. Upoważnia się Walne Zgromadzenie Koła do ustalania wartości sprzedaży zezwoleń. 
18. Uchwała dot. wartości sprzedaży zezwoleń stanowi załącznik do regulaminu łowiska. 
 
 
V. Ustalenia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
aktualnego RAPR PZW i Statutu PZW      
2. Nieznajomość zasad zawartych w regulaminie łowiska Rajsko nie zwalnia od  
odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Instrukcja połowu ryb:

REJSTR POŁOWU RYB JEST OBOWIĄZKOWY.
Po złowieniu następujacych gatunków ryb:
sum, szczupak, sandacz, węgorz, amur, karp.
przeznaczonych do zabrania
WĘDKARZ BEZZWŁOCZNIE WYPEŁNIA W 
 REJESTRZE NASTĘPUJĄCE RUBRYKI:

- data połowu
- gatunek ryby
- wymiar w cm
- godzina połowu dla

ryby nie przeznaczone do zabrania  należy wypuścić od 
 razu do wody, bez przetrzymywania w siatkach. ……………………………………………..
Limit dobowy /godz. 00.00-24.00 /wynosi:                                                               
- węgorz –1 szt. 
- amur –1 szt. 
- szczupak - 2 szt.  ……………………………………………..
- sandacz - 2 szt.                          
- karp 3 szt. ,
 Łączny limit dobowy w/w gatunków - 3 szt pos iadacza  karty wędkarskiej nr ……………..... 
Obowiązują wymiary ochronne ryb na łowisku;
- sum do 70 cm, Zezwolenie  ważne  jest od 1 stycznia  do 31 grudnia  2014 r.
- szczupak do 50 cm,
- sandacz do 50 cm,
- węgorz do 50 cm,
- leszcz do 40 cm, ………………………………………..
- karp do 35 cm,  
-lin do 30 cm,
do rejestru ryb załączony jest regulamin łowiska
SSR
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NR  ...................

(imię)

16

(nazw isko)

pieczęć i podpis wydającego)

Rejestr połowu ryb objętych limitem Rejestr połowu ryb objętych limitem 
data połow u gatunek ryby

Okręg PZW w Katowicach
Koło PZW Nr 76

,,Fiat Auto Poland” 

ZEZWOLENIE 

NA AMATORSKI POŁOWÓW RYB WĘDKĄ

NA ŁOWISKU LICENCYJNYM ,,RAJSKO” 

 


