Uchwała nr 17/2014
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.
w sprawie: nadania łowiskom specjalnym kategorii łowisk licencyjnych Łan nr 803, Barbara
nr 826, Pod Kasztanami nr 820, Syrenka nr 825, Malek nr 801, Osiedle Miechowice nr 827,
Amendy nr 816,
Na podstawie § 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.
i Uchwały Prezydium Zarządu Głównego nr 22 z dnia 01.07.2006 r.
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Nadaje się niżej wymienionym łowiskom specjalnym kategorię łowisk licencyjnych położonych
w Bytomiu:
1. Łan nr 803,
2. Barbara nr 826,
2. Pod Kasztanami nr 820,
4. Syrenka nr 825,
5. Malek nr 801,
6. Osiedle Miechowice nr 827,
7. Amendy nr 816,
§2
Ustanawia się gospodarza łowisk od nr 1-7 wymienionych w par. 1 Koło PZW nr 3 Bytom.
§3
Regulaminy łowisk licencyjnych, wzory zezwoleń na wędkowanie oraz rejestry połowów stanowią
załączniki do uchwały od nr 1 do 7.
§4
Upoważnia się zarząd koła – gospodarza łowisk licencyjnych do dostosowania regulaminu łowisk do
potrzeb w zakresie:
1. ustalenia wysokości opłat licencyjnych,
2. ustalenia limitów połowu ryb,
3. ustalenia wymiarów i okresów ochronnych, przy równoczesnym przestrzeganiu zapisów
ustawy o rybactwie śródlądowym, i przepisów na jej podstawie wydanych,
4. miejsca i czasu pobierania opłat.
O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu.
§5
Wykonanie uchwały powierza się działowi GRW.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprezes ds. gospodarczych
Konrad Ciura

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2014
ZO PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU SPECJALNYM
„ŁAN” NR 803
I. OPIS ŁOWISKA
1. Łowisko specjalne „ Łan” nr 803 jest łowiskiem licencyjnym typu mieszanego.
2. Położone jest w Bytomiu przy ul. Odrzańskiej.
3. Gospodarzem łowiska jest sekcja wędkarska "Bobrek Centrum" Ruch Centrum przy kole PZW nr 3
Bytom.
II.ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ"
1. Zezwolenia są sprzedawane w siedzibie Koła w Bytomiu przy ul. Nawrota 23 w każdą środę w
godzinach od 17.00 do 19.00.
2. Cena zezwolenia rocznego wynosi 100,00 zł.
Dla młodzieży do lat 16 cena zezwolenia rocznego wynosi 50,00 zł
3. Ilość wydanych zezwoleń i cenę na dany rok ustala Zarząd Koła PZW nr 3 Bytom na wniosek sekcji
wędkarskiej „Bobrek Centrum” Ruch Centrum.
4. Każdy wykupujący zezwolenie na wędkowanie zobowiązany jest do odpracowania w danym roku
20 godzin prac na rzecz łowiska lub uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 8zł za każdą
nie odpracowaną godzinę.
5. Do czasu wykonania prac należy uiścić kaucję zwrotną w wysokości 160,00 zł.
III. ZASADY WĘDKOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ WĘDKUJĄCYCH NA ŁOWISKU
1. Uprawnionymi do amatorskiego połowu ryb na łowisku Łan 803 są wędkarze, którzy spełniają
warunki określone poniżej:
a) są członkami PZW, posiadającymi aktualnie opłaconą składkę członkowską za dany rok
kalendarzowy,
b) posiadają kartę wędkarską,
c) wykupili imienne zezwolenie wraz z rejestrem,
d) zapoznali się z regulaminem łowiska, który otrzymali wraz z zezwoleniem.
2. Łowisko jest czynne przez cały rok. ,
3. Na łowisku zabrania się połowu ze sprzętu pływającego.
4. Każdy wędkujący ma obowiązek utrzymania czystości na stanowisku wędkarskim.
5. Obowiązkiem wędkującego jest prowadzenie rejestru połowu według załączonego wzoru.
6. Wędkarz po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki bezzwłocznie wpisuje ją do rejestru przed
ponownym zarzuceniem wędki.
7. Zakaz podmiany złowionych ryb.
8. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną i te, których nie chcemy zabrać z łowiska
muszą być natychmiast z ostrożnością wypuszczone do wody.
9. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej.
IV.OBOWIĄZUJĄCE LIMITY I WYMIARY OCHRONNE RYB
1. Karp - wymiar ochronny: do 35cm; limit: 2 sztuki na dobę, 4 sztuki na tydzień, 15 sztuk rocznie; po
wyczerpaniu limitu rocznego dopuszcza się możliwość wykupienia kolejnego zezwolenia.
2. Lin - wymiar ochronny: do 30cm; limit: 1 sztuka na tydzień.
3. Sandacz, szczupak, węgorz i amur - wymiar ochronny: do 50cm; limit: 1 sztuka na tydzień, 5 sztuk
rocznie.
4. Karaś - limit: 5 sztuk na dobę, 10 sztuk na tydzień.
5. Jaź limit: 2 sztuki dziennie.
6. Pozostałe gatunki ryb (płoć, wzdręga, okoń, ukleja, krąp) - zgodnie z regulaminem PZW.
7. Po złowieniu limitu ryb wpisywanych do karty, wędkujący musi opuścić łowisko, głosząc ten fakt
współwędkującym.

V.
UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadkach nieujętych w regulaminie łowiska obowiązują przepisy: Regulaminu Amatorskiego
Połowu Ryb oraz Statut PZW.
2. Łowisko działa na zasadzie samofinansowania.
3. Każdy wędkujący na stawie Łan 803 ma obowiązek poddania się kontroli uprawnionym do tego
organom.
4. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nieprzestrzegania powyższego regulaminu, grozi
odebranie zezwolenia bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych przez wędkarza i fakt ten może
stanowić podstawę do odmowy jego sprzedaży w następnym roku.
5. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie kolejnego zezwolenia.
6. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawa do jego zamknięcia na czas zarybienia i rozgrywania
zawodów wędkarskich.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą przez ZO PZW w Katowicach.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2014
ZO PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU
SPECJALNYM „BARBARA" NR 826
I. OPIS ŁOWISKA
1. Łowisko specjalne „Barbara" nr 826 jest łowiskiem licencyjnym typu mieszanego.
2. Położone jest w Bytomiu przy ul. Kędzierzyńska (rejon szybu „Barbara" byłej kopalni
„Rozbark").
3. Gospodarzem łowiska jest koło PZW nr 3 Bytom, sekcja wędkarska „Rozbark" .
II . ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
1.Zezwolenia są sprzedawane w siedzibie koła w Bytomiu, ul. Nawrota 23 w każdą środę
w godzinach od 17.00 do 19.00 po 31.01.
2. Cena zezwolenia rocznego dla kobiet i młodzieży do lat 16 wynosi - 100,00 zł. Dla pozostałych
wynosi - 150,00 zł.
3. Ilość wydanych zezwoleń ogranicza się do 50 szt., ze względu na ilość stanowisk i miejsc
dostępnych do wędkowania, cenę na dany rok ustala zarząd koła na wniosek sekcji wędkarskiej
„Rozbark” .
4. Każdy wykupujący zezwolenie na wędkowanie zobowiązany jest do odpracowania w danym roku
10 godzin prac na rzecz łowiska, lub uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 5 zł za
każdą nie odpracowaną godzinę.
5. Do czasu wykonania prac należy uiścić kaucją zwrotną w wysokości 50,00 zł.
III . ZASADY WĘDKOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ WĘDKUJĄCYCH NA ŁOWISKU
1. Uprawnionymi do amatorskiego połowu ryb na łowisku „Barbara" są wędkarze, którzy
spełniają warunki określone poniżej:
a) są członkami PZW posiadającymi aktualnie opłaconą składkę członkowską za dany rok
kalendarzowy.
b) posiadają kartę wędkarską.
c) wykupili imienne zezwolenie wraz z rejestrem.
d) zapoznali się z regulaminem łowiska, który otrzymali razem z zezwoleniem
2. Łowisko jest czynne przez cały rok.
3. Na łowisku zabrania się połowu ze sprzętu pływającego.
4. Każdy wędkujący ma obowiązek utrzymania czystości na stanowisku wędkarskim.
5. Obowiązkiem wędkującego jest prowadzenie rejestru połowu według załączonego wzoru.
6.
Wędkarz po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki bezzwłocznie wpisuje ją do rejestru przed
ponownym zarzuceniem wędki.
7. Zakaz podmiany złowionych ryb.
8.
Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną i te, których nie chcemy zabrać
z łowiska muszą być natychmiast z ostrożnością wypuszczone do wody.
9.
Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył
na nie wcześniej.
IV. OBOWIĄZUJĄCE LIMITY I WYMIARY OCHRONNE RYB
1. Karp - wymiar ochronny do 35 cm, limit 2 szt. na dobę, 4 szt. na tydzień, 20 szt. rocznie. Po
wyczerpaniu limitu rocznego dopuszcza się możliwość wykupienia kolejnego zezwolenia.
2. Lin - wymiar ochronny do 30 cm, limit 2 szt. na dobę.
3. Drapieżniki ( sandacz lub szczupak) - wymiar ochronny do 50 cm, limit l szt. na tydzień.
4. Leszcz - wymiar ochronny do 40 cm; limit 2 szt. na dobę, 4 szt. na tydzień.
5. Amur -1 szt. na tydzień.

6. Węgorz - wymiar ochronny do 50 cm – l szt. na tydzień.
7. Pozostałe ryby - wymiary zgodnie z Regulaminem APR PZW.
8. Z łowiska wolno zabrać na dobę:
a) 4 sztuki ryb limitowanych - karp, szczupak, sandacz, lin, leszcz, amur, węgorz.
b) 10 sztuk ryb nielimitowanych tj. płoć, wzdręga, jaź, kleń, okoń, ukleja, karaś srebrzysty
i złocisty, krąp.
V. UWAGI KOŃCOWE
1. Łowisko działa na zasadzie samofinansowania.
2. Każdy wędkujący na łowisku „Barbara" ma obowiązek poddania się kontroli uprawnionym do
tego przedstawicielom.
3.
W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nie przestrzegania powyższego regulaminu, grozi
to odebraniem zezwolenia bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych przez wędkarza i może
stanowić podstawę do odmowy jego sprzedaży w następnym roku.
4. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie kolejnego zezwolenia.
5. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do jego zamknięcia na czas zarybienia i rozgrywania
zawodów wędkarskich.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą przez ZO PZW w Katowicach.
7. W przypadkach nie ujętych w regulaminie łowiska, obowiązują przepisy:
Statut i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/2014
ZO PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA
ŁOWISKU SPECJALNYM „POD KASZTANAMI'' NR 820
I. OPIS ŁOWISKA

1. Łowisko specjalne „Pod Kasztanami" jest łowiskiem licencyjnym typu mieszanego .
2. Położone jest w Bytomiu – Dąbrowa Miejska przy ul. Strzelców Bytomskich.
3. Gospodarzem łowiska jest sekcja wędkarska „Cech Rzemiosł Różnych” przy kole PZW nr 3
Bytom.
4. Łowisko jest czynne przez cały rok.
II . ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
1. Zezwolenia są sprzedawane w siedzibie koła w Bytomiu ul. Nawrota 23 w każdą środę
w godzinach od 17.00 do 19.00 po 31.01.
2. Ilość wydanych zezwoleń (max 15 ze względu na ilość stanowisk i miejsc dostępnych do
wędkowania) i cenę na dany rok ustala zarząd koła PZW nr 3 Bytom na wniosek sekcji
wędkarskiej Cech Rzemiosł Różnych.
3. Wysokość opłat za zezwolenie wynosi 100 zł.
4. Każdy wykupujący zezwolenie na wędkowanie zobowiązany jest do odpracowania w danym roku
10 godzin prac na rzecz łowiska, lub uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 10 zł za
każdą nie
odpracowaną godzinę. Do czasu wykonania prac należy uiścić zwrotną kaucję
w wysokości 100,00 zł.
.
III. ZASADY WĘDKOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ WĘDKUJĄCYCH NA ŁOWISKU
1. Uprawnionymi do amatorskiego połowu ryb na łowisku „Pod Kasztanami" są wędkarze,
którzy spełniają warunki określone poniżej:
a) są członkami PZW posiadającymi aktualnie opłaconą składkę członkowską za dany rok
kalendarzowy.
b) posiadają kartę wędkarską.
c) wykupili imienne zezwolenie wraz z rejestrem.
d) zapoznali się z regulaminem łowiska, który otrzymali razem z zezwoleniem
2. Na łowisku zabrania się połowu ze sprzętu pływającego.
3. Każdy wędkujący ma obowiązek utrzymania czystości na stanowisku wędkarskim.
4. Obowiązkiem wędkującego jest prowadzenie rejestru połowu według załączonego wzoru.
5. Wędkarz po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki bezzwłocznie wpisuje ją do rejestru przed
ponownym zarzuceniem wędki.
6. Zakaz podmiany złowionych ryb.
7. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną i te, których nie chcemy zabrać
z łowiska muszą być natychmiast z ostrożnością wypuszczone do wody.
8. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył
na nie wcześniej.
IV. OBOWIĄZUJĄCE LIMITY I WYMIARY OCHRONNE RYB
1. Karp - wymiar ochronny do 35cm; limit 1 szt. na dobę 2 szt. na tydzień - 20 szt. rocznie.
- po wyczerpaniu limitu rocznego dopuszcza się możliwość wykupienia kolejnego zezwolenia
2. Lin - wymiar ochronny do 30cm; limit 2 szt. na dobę.
3. Drapieżniki ( sandacz lub szczupak ) - całkowity zakaz.
4. Leszcz - wymiar ochronny do 40cm; limit 2 szt. na dobę 4 szt. na tydzień.
5. Amur - 1 szt. na tydzień
6. Węgorz - wymiar ochronny do 50cm.-lszt. na tydzień
7. Pozostałe ryby - wymiary zgodne z regulaminem PZW.
8. Z łowiska wolno zabrać na dobę :

a) 4 sztuki ryb limitowanych(karp, lin, leszcz, amur, węgorz)
b) 5 sztuk/ryb nielimitowanych (płoć, wzdręga, jaź, kleń, okoń, ukleja, karaś srebrzysty
i złocisty, krąp).
V. UWAGI KOŃCOWE
1. Łowisko działa na zasadzie samofinansowania
2. Każdy wędkujący na łowisku „Pod Kasztanami" ma obowiązek poddania się kontroli
uprawnionym do tego organom.
3. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nie przestrzegania powyższego regulaminu grozi
odebranie zezwolenia bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych przez wędkarza i fakt ten
może stanowić podstawę do odmowy jego sprzedaży w następnym roku.
4. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie kolejnego zezwolenia.
5. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do jego zamknięcia na czas zarybienia i
rozgrywania zawodów wędkarskich.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą przez ZO PZW
w Katowicach.
7. W przypadkach nie ujętych w regulaminie łowiska, obowiązują przepisy:
- Statut PZW,
- Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 17/2014
ZO PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA
ŁOWISKU SPECJALNYM SYRENKA NR 825
OPIS ŁOWISKA.
1. Łowisko specjalne SYRENKA jest łowiskiem licencyjnym typu mieszanego.
2. Położone jest w Bytomiu przy ul. Kędzierzyńskiej (rejon szybu Barbara).
3. Gospodarzem łowiska jest koło PZW nr 3 Bytom, sekcja wędkarska SYRENKA.
II. ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
1. Zezwolenia są sprzedawane w siedzibie koła w Bytomiu ul. Nawrota 23 (w każdą środę
w godz. od 17,00 do 19,00) z zachowaniem priorytetu dla wędkarzy będących członkami sekcji
SYRENKA w roku poprzednim.
2. Cena zezwolenia rocznego wynosi 100,00zł.
3. Ilość wydanych zezwoleń ograniczona do 35 szt. ze względu niewielką ilość stanowisk do
wędkowania. Cenę na dany rok ustala Zarząd Koła PZW nr 3 Bytom na wniosek sekcji
wędkarskiej SYRENKA.
4. Każdy kupujący zezwolenie na wędkowanie zobowiązany jest do odpracowania w danym roku
10 godzin prac na rzecz łowiska lub uiszczenie ekwiwalentu w wysokości 5 zł za każdą
godzinę. Do czasu wykonania prac należy uiścić zwrotną kaucją w wysokości 20,00 zł.
III. ZASADY WĘDKOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA ŁOWISKU
1 . Uprawnionymi do wędkowania na łowisku SYRENKA są wędkarze, którzy spełniają
następujące warunki:
a) są członkami PZW i posiadają opłaconą składkę członkowską za dany rok kalendarzowy,
b) posiadają kartę wędkarską,
c) wykupili imienne zezwolenie wraz z rejestrem,
d) zapoznali się z regulaminem łowiska (wydane razem z zezwoleniem)
2.
Łowisko jest czynne przez cały rok.
3.
Na łowisku zabrania się połowu ze sprzętu pływającego oraz wywózki.
4.
Każdy wędkujący ma obowiązek utrzymania czystości na stanowisku wędkarskim.
5.
Obowiązek prowadzenia otrzymanego rejestru połowu.
6.
Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki, bezzwłoczne wpisanie jej do rejestru-przed
ponownym zarzuceniem wędki.
7.
Zakaz podmiany złowionych ryb.
8.
Złowione ryby niewymiarowe, będące pod ochroną oraz te których nie chcemy zabrać
z łowiska muszą być natychmiast wypuszczone.
9. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który
przybył na nie wcześniej,
IV. OBOWIĄZUJĄCW LIMITY I WYMIARY OCHRONNE RYB
1. Karp,
wymiar do 35cm-2szt/dzień
4 szt./tydzień
do 50cm
l szt./tydzień
2. Amur
3. Szczupak lub Sandacz
do 50cm
l szt./tydzień
4. Węgorz
do 50cm
l szt./tydzień
5. Lin
do 30cm
2 szt./tydzień
6. Pozostałe ryby - wymiary zgodne z regulaminem PZW.
7. Z łowiska wolno zabrać na dobę:
a) 3 sztuki ryb limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz)
8. Roczny limit połowu 25szt-. łącznie wykazanych w pkt.7-powyżej

V. UWAGI KOŃCOWE
1 . W przypadkach nie ujętych w regulaminie łowiska, obowiązują przepisy Regulamin
Amatorskiego Połowu Ryb Statut PZW.
2. Łowisko działa na zasadzie samofinansowania.
3. Każdy wędkujący na stawie SYRENKA ma obowiązek poddania się kontroli
uprawnionym do tego organom.
4. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nie przestrzegania powyższego regulaminu
grozi odebrane zezwolenia bez prawa do zwrotu poniesionych przez wędkarza kosztów,
fakt ten może stanowić podstawę do odmowy jego sprzedaży w następnym roku.
5. Rejestr połowu podlega obowiązkowemu zwrotowi przy przedłużeniu zezwolenia
w następnym roku.
6. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do jego zamknięcia na czas zarybienia
i rozgrywania zawodów wędkarskich oraz rocznego limitu połowu (w uzgodnieniu
z większością członków łowiska)
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą przez ZO PZW
w Katowicach.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 17/2014
ZO PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU SPECJALNYM
„MALEK" NR 801
1. Zbiornik wodny „Malek" nr 801 o pow. 0,32 ha stanowi łowisko licencyjne położone w Bytomiu
w dzielnicy Karb, przy ogródkach działkowych wzdłuż ulicy Miechowickiej i prowadzone jest
w typie mieszanym.
2. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Nr 3 Bytom, sekcja wędkarska „Górnik Karb".
3. Prawo połowu ryb mają tylko członkowie PZW, pod warunkiem wykupienia zezwolenia wraz
z rejestrem połowów.
4. Licencję można nabyć w siedzibie Koła w Bytomiu przy ul. Ks. Nawrota 23 w każdy poniedziałek
w godzinach 16.00 - 19.00.
5. Liczbę zezwoleń ograniczono do 20 sztuk na rok.
6. Wysokość opłaty całorocznej w 2014 r. wynosi:
a. Zezwolenie normalne - 300 zł. z limitem połowu 15 sztuk karpia.
b. Zezwolenie normalne - 150 zł. z limitem połowu 7 sztuk karpia.
c. Zezwolenie ulgowe - 250 zł. z limitem 15 sztuk karpia i obowiązkiem odpracowania 10 godzin
prac na rzecz łowiska. Do czasu wykonania prac należy uiścić kaucję zwrotną w wysokości
50,00 zł.
d. Zezwolenie ulgowe 125 zł. z limitem 7 sztuk karpia i obowiązkiem odpracowania
5 godzin prac na rzecz łowiska. Do czasu wykonania prac należy uiścić kaucję zwrotną
w wysokości 25,00 zł.
e. Zezwolenie ulgowe dla członków uczestników do lat 14 w wysokości – 50%.
f. Po wyczerpaniu limitu rocznego karpia można wykupić kolejne zezwolenie za 50 zł z limitem
połowu 3 sztuk karpia.
g. Dzieci do lat 14 są zwolnione z opłat podczas rozgrywania zawodów – lato z wędką, dzień
dziecka itp.
h. Upoważnia się Zarząd Koła do zmiany wartości opłaty na lata następne. Uchwała Zarządu
stanowi załącznik do Regulaminu.
7 . Sprzedaży licencji odmawia się osobie, która nie zwróciła rejestru zeszłorocznego w terminie do 30
stycznia, ukaranej na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz nie
przestrzegającej regulaminu łowiska.
8. Łowisko jest czynne przez cała dobę.
9. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia zbiornika na czas trwania
zawodów oraz na czas zarybiania.
10. Zasady wędkowania i zachowania się na łowisku:
Limity połowu ryb i okresy ochronne zawiera tabela:
Symbol
gatunku

Gatunek

Wymiar
ochronny

Limit
dobowy

Limit
Limit roczny
tygodniowy

1

Karp

do 35 cm

2 szt.

4 szt.

2

Amur

do 50 cm

1 szt.

5 szt.

3

Szczupak

do 55 cm

1 szt.

3 szt.

4

Sandacz

do 55 cm

1 szt.

3 szt

5

Węgorz

do 70 cm

1 szt.

6 szt.

Uwagi

15 szt, lub 7
szt.
Połów
dozwolony
od 1 lipca

6

Lin

do 35 cm

1 szt.

7

Sum

do 70 cm

1 szt

8

Karaś
srebrzysty
Wymiar dla
żywca 13 cm
2 szt.

do 25 cm

3 szt.

4 szt.

15 szt.

7 szt.

20 szt

Połów
dozwolony
od 1 lipca

Leszcz, karaś pospolity – obowiązuje całkowity zakaz zabierania.
Płoć, wzdręga – obowiązuje zakaz zabierania, z wyjątkiem pozyskiwania tzw. żywca łącznie
5 szt/dobę o wymiarze 15 cm.
a. Dla pozostałych gatunków wymiary i okresy ochronne obowiązują takie jak w aktualnym
Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
b. Połów na żywą i martwą rybę lub jej części dozwolony jest przy użyciu jednej dużej kotwicy
w rozmiarze minimum 1/0,
c. Obowiązuje zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,
d. Obowiązkiem wędkarza jest prowadzenie rejestracji połowu ryb zgodnie z instrukcją. Po złowieniu
gatunków limitowanych określonych w tabeli, należy bezzwłocznie wpisać do rejestru datę, gatunek,
wymiar, pionową kreską oznaczamy liczbę złowionych sztuk. Po zakończeniu wędkowania
uzupełnia się w sposób narastający rubrykę suma ryb limitowanych.
e. Wędkowanie odbywa się wyłącznie z brzegu.
f. Zabrania się:
wędkowania z lodu,
pobierania wody i mycia pojazdów,
kąpieli ludzi i zwierząt,
rozpalania ognisk,
11. Nabywca licencji wyraża zgodę na kontrolę dokumentów, siatki z rybami.
12. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie wraz z najbliższym
terenem zielonym przylegającym do stanowiska, bez względu na stan, jaki zastał przed
rozpoczęciem połowu.
13. Naruszenie powyższego regulaminu skutkować będzie odebraniem licencji bez prawa do
odszkodowania.
14. Regulamin obowiązuje od 2014 r. do odwołania.
15. W pozostałych sprawach obowiązują przepisy aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
PZW.
16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, rozstrzygać będzie gospodarz łowiska.

Załącznik nr 6 do uchwały nr 17/2014
ZO PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.

Regulamin amatorskiego połowu ryb wędką na łowisku specjalnym „Osiedle Miechowice”
nr 827
I Opis łowiska
1. Łowisko specjalne – licencyjne staw „Osiedle Miechowice” typu mieszanego położone jest
w dzielnicy mieszkaniowej na Osiedlu Miechowice przy ul. Ks. Frenzla.
2. Gospodarzem łowiska jest sekcja wędkarska „Os. Miechowice” przy kole PZW nr 3 Bytom.
II Zasady wydawania zezwoleń
1. Zezwolenia można nabyć w siedzibie sekcji wędkarskiej „Osiedle Miechowice” w Bytomiu
przy ul. Ks. Frenzla w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00.
2. Ilość wydawanych zezwoleń (max 20 ze względu na ilość stanowisk i miejsc dostępnych do
wędkowania oraz niski stan wody) i cenę na dany rok ustala zarząd koła na wniosek sekcji
wędkarskiej „Os. Miechowice”.
3. Wysokość opłat za zezwolenie roczne wynosi 100 zł.
4. Każdy wykupujący zezwolenie na wędkowanie zobowiązany jest do odpracowania w danym
roku 10 godzin na rzecz łowiska lub uiszczenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 10 zł za
każdą nie odpracowaną godzinę.
5. Do czasu wykonania prac należy uiścić zwrotną kaucję w wysokości 100,00 zł.
III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących na łowisku
1. Uprawnionymi do amatorskiego połowu ryb na łowisku „Os. Miechowice” są wędkarze, którzy
spełniają warunki określone poniżej.
a. są członkami PZW posiadającymi aktualnie opłaconą składkę członkowską za dany rok
kalendarzowy.
b. posiadają kartę wędkarską.
c. wykupili imienne zezwolenie wraz z rejestrem.
d. zapoznali się z regulaminem, który otrzymali wraz z zezwoleniem.
2. Łowisko jest czynne przez cały rok.
3. Na łowisku zabranie się połowu ze sprzętu pływającego.
4. Każdy wędkujący ma obowiązek utrzymania czystości na stanowisku wędkarskim.
5. Obowiązkiem wędkującego jest prowadzenie rejestru połowu ryb według załączonego wzoru.
6. Wędkarz po złowieniu ryby i wsadzeniu jej do siatki bezzwłocznie wpisuje ją do rejestru przed
ponownym zarzuceniem wędki.
7. Zakaz podmiany złowionych ryb.
8. Złowione ryby niewymiarowe będące pod ochroną i te, których nie chcemy zabrać z łowiska
myc być natychmiast z ostrożnością wpuszczone do wody.

9. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył
na nie wcześniej.
IV Obowiązujące limity i wymiary ochronne ryb.
1. karp – wymiar do 35 cm, limit – 2 szt. na dobę , 4 szt. na tydzień – 20 szt. rocznie, po
wyczerpaniu limitu rocznego dopuszcza się możliwość wykupienia kolejnego zezwolenia.
2. Lin – wymiar 25 cm, limit – 2 szt. na dobę z zastrzeżeniem, że łączna ilość złowionych
linów i karpi nie może przekroczyć 4 szt.
3. Drapieżniki (sandacz lub szczupak) – wymiar do 50 cm, limit – 1 szt. na tydzień.
4. Leszcz – wymiar do 35 cm, limit – 2 szt. na dobę, 4 szt. na tydzień.
5. Amur – 1 szt. na tydzień.
6. Karaś – wymiar – 20 cm, limit – 5 szt. na dobę.
7. Pozostałe ryby – wymiary zgodne z regulaminem PZW.
8. Z łowiska wolno zabrać na dobę:
a. 4 szt. ryb limitowanych (karp, lin, sandacz, szczupak, leszcz, amur).
b. 20 szt. ryb nielimitowanych (płoć, wzdręga, jaź, kleń, okoń, ukleja, sumik karłowaty).
V. Uwagi końcowe
1. W przypadkach nieujętych w regulaminie łowiska obowiązują przepisy Regulaminu
Amatorskiego Połowu Ryb oraz Statut PZW.
2. Łowiska działa na zasadzie samo finansowana. Każdy wędkujący na stawie „Os. Miechowice”
ma obowiązek poddania się kontroli uprawnionym do tego organom.
3. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nieprzestrzegania powyższego regulaminu grozi
odebraniem zezwolenia bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych przez wędkarza i fakt ten
może stanowić podstawę do odmowy jego sprzedaży w następnym roku.
4. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie kolejnego zezwolenia.
5. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do jego zamknięcia na czas zarybienia i rozgrywania
zawodów wędkarskich.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą przez ZO PZW w Katowicach.

Załącznik nr 7 do uchwały nr 17/2014
ZO PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU
SPECJALNYM „AMENDY" NR 816
I. OPIS ŁOWISKA
1. Łowisko specjalne „Amendy" jest łowiskiem licencyjnym typu mieszanego.
2. Położone jest w Bytomiu przy ulicy Świętochłowickiej
3. Gospodarzem łowiska jest Sekcja Wędkarska „Amendy" w Bytomiu Łagiewnikach przy
kole PZW nr 3 Bytom.
II. ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
1. Zezwolenia sprzedawane są w siedzibie koła nr 3 Bytom ul. Nawrota 23, w każdą środę
w godzinach od 17.00 do 19.00.
2. Ilość wydawanych zezwoleń jest ograniczona do maksymalnej wielkości 45 szt.,
pierwszeństwo w nabyciu zezwoleń mają członkowie Sekcji, cenę na dany rok ustala
Zarząd Sekcji Wędkarskiej „Amendy" i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Koła nr 3
w Bytomiu.
3. Zezwolenia są sprzedawane osobom z pisemną rekomendacją Zarządu Sekcji Wędkarskiej
„Amendy".
4. Wysokość opłat za zezwolenie roczne wynosi 100 zł.
5. Każdy kupujący roczne zezwolenie na wędkowanie jest zobowiązany do odpracowania 10
godzin zegarowych prac na rzecz łowiska lub uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł za każda
nie odpracowaną godzinę.
6. Do czasu wykonania prac należy uiścić kaucję zwrotną wysokości 100,00 zł.
7. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zezwoleń, zezwoleń dodatkowych na ponad limitowe
ryby oraz z nie odpracowanych godzin prac na rzecz łowiska są w 100 % przeznaczone na
działalność bieżącą łowiska.
III. ZASADY WĘDKOWANIA I ZACHOWANIA S I Ę WĘDKUJĄCYCH NA ŁOWISKU
1. Uprawnionymi do amatorskiego połowu ryb na łowisku „Amendy" są wędkarze, którzy
spełniają warunki:

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) są członkami PZW z opłaconą składką członkowską za dany rok,
b) wykupili imienne zezwolenie wraz z rejestrem
c) zapoznali się z regulaminem łowiska i go akceptują
Łowisko jest czynne od 15.03 do końca roku kalendarzowego lub powstania pokrywy
lodowej.
Zakaz połowu spod lodu.
Każdy wędkarz, który wędkuję na zbiorniku licencyjnym lub zakończył wędkowanie ma
obowiązek na żądanie poddać się kontroli:
a) Policji,
b) Państwowej Straży Rybackiej,
c) Społecznej Straży Rybackiej,
Łowimy na dwie wędki z wyjątkiem spinningu (dozwolone wędkowanie na jedną wędkę).
Przy połowie na żywca dozwolone dwie wędki.
Przy połowie na żywca obowiązują haki o pojedynczym ostrzu - zakaz używania kotwiczek.
Na łowisku dozwolone jest wędkowanie przez całą dobę.
Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy posiada : kartę
wędkarską, zezwolenie oraz rejestr połowu.
Przed przystąpieniem do wędkowania i po jego zakończeniu należy wysprzątać stanowisko

i okolicę w promieniu 10 metrów od stanowiska
11. Zakaz wyrzucania śmieci i niedopałków papierosów do wody. Osoby palące zobowiązane są
do posiadania pojemnika na niedopałki.
12. Zakaz połowu ze środków pływających.
13. Nęcenie ryb dozwolone tylko z wyznaczonego dla danego wędkarza stanowiska przy użyciu
: procy wędkarskiej, koszyczka zanętowego lub koszyka do metody, łyżki zanętowej, rakiety
lub materiałów rozpuszczalnych?""
14. Złowione ryby należy:
a) niewymiarowe i będące w okresie ochronnym po odhaczeniu wypuścić , odhaczanie powinno
odbywać się zawsze z zachowaniem ostrożności, jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego (dla
ryby) odhaczenia należy uciąć przypon,
b) wymiarowe po włożeniu do siatki wpisać do rejestru według załączonego wzoru przed
ponownym zarzuceniem wędki.
15. Na terenie łowiska zakazuje się:
a) spożywania alkoholu,
b) sprzedawania złowionych ryb,
c) wymiany ryb po włożeniu do siatki,
d) zakaz używania jako zanęty : pieczywa w każdej postaci, ziemniaków w każdej postaci, grochu,
surowych ziaren zbóż.
16. Zawody wędkarskie na łowisku:
a) odbywają się zgodnie z regulaminem PZW,
b) w dniu, w którym organizowane są jakiekolwiek zawody obowiązuje zakaz wędkowania od
godz. 0:00 aż do zakończenia oficjalnej części zawodów,
c) preliminarz zawodów wewnętrznych zostanie podany na zebraniu Sekcji,
d) zmiana terminu zawodów wewnętrznych zostanie podana z tygodniowym wyprzedzeniem
(ogłoszenie na tablicy i w gablotce),
e) informacja o zawodach nie ujętych w preliminarzu zostanie podana z tygodniowym
wyprzedzeniem (ogłoszenie na tablicy i w gablotce),
f) w trakcie zawodów łowimy bez limitów ilościowych, z przestrzeganiem wymiarów i okresów
ochronnych zgodnych z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (PZW),
g) ważenie ryb odbywa się na stanowisku, zawody odbywają się na żywej rybie,
h) szczegółowy regulamin zawodów zostanie ogłoszony na zbiórce przed losowaniem stanowisk,
i) we wszystkich kwestiach dotyczących zawodów głos decydujący ma sędzia zawodów.
IV. WYMIARY, OKRESY OCHRONNE I LIMITY POŁOWÓW
1. W ramach zezwolenia wędkarz może w ciągu roku zabrać z łowiska 15 sztuk ryb limitowanych
, po wykorzystaniu limitu może wykupić dodatkowy limit 8 sztuk ryb.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

RYBY LIMITOWANE
KARP
AMUR
SZCZUPAK
SANDACZ
LIN
WĘGORZ

3. WYMIARY I OKRESY OCHRONNE RYB
Gatunek ryby
KARP
AMUR
KARAŚ
JAŹ
LIN
LESZCZ
SZCZUPAK
SANDACZ
WĘGORZ
OKOŃ
PŁOĆ
WZDRĘGA

Wymiar dolny w
cm
35
40
20
30
30
30
50
50
60
15
15
15

Wymiar górny w cm Okres ochronny
55
65
30
brak
40
45
brak
60
brak
brak
25
25

brak
brak
brak
01.03-31.05
brak
brak
01.01-30.04
01.01-31.05
15.06-15.07
brak
brak
brak

WYMIAR OCHRONNY POZOSTAŁYCH GATUNKÓW ZGODNIE
Z REGULAMINEM PZW
4. LIMITY POŁOWÓW
a) Karp

- 2 sztuki tygodniowo

b) Amur

- 1 sztuka tygodniowo

c) Karaś

- 3 sztuki tygodniowo

d) Leszcz

- 2 sztuki tygodniowo

e) Lin

- 1 sztuka tygodniowo

f) Jaź

- 2 sztuki tygodniowo

g) Szczupak

- 1 sztuka tygodniowo

h) Sandacz

- 1 sztuka tygodniowo

i) Węgorz

- 1 sztuka tygodniowo

j) Okoń

- 5 sztuk tygodniowo

k) Pozostałe gatunki ryb zgodnie z regulaminem PZW, ale nie więcej niż 10 szt. dziennie
l) Sumika karłowatego – po złowieniu nie wpuszczamy z powrotem do wody (usuwamy ze stawu)
V. UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania powyższego regulaminu grozi odebraniem zezwolenia
bez prawa zwrotu składki. Może to skutkować również brakiem możliwości zakupu zezwolenia
w roku następnym.
2. W przypadku nie uregulowanych w w/w regulaminie obowiązują przepisy Regulaminu
Amatorskiego Połowu Ryb.
3. Do 31 stycznia roku następnego należy obowiązkowo zwrócić zezwolenie wraz z rejestrem z roku
poprzedniego.
4. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zamknięcia łowiska na czas zarybienia i rozgrywania
zawodów wędkarskich.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwała przez ZO PZW w Katowicach.

