
Uchwała nr 18/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: nadania łowisku specjalnemu kategorię łowiska licencyjnego  nr 517 Michalik 
 

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 łowisku specjalnemu nr 517 Michalik kategorię łowiska licencyjnego położonemu             
w Imielinie. 
 

§ 2 
 

Ustanawia się gospodarza łowiska nr 517 Michalik Koło PZW nr 17 Imielin.  
 

§ 3 
 

Regulamin łowiska licencyjnego, wzór zezwolenia na wędkowanie oraz rejestr połowu stanowi 
załącznik do uchwały. 
 

§ 4 
 

Upoważnia się zarząd koła – gospodarza łowiska licencyjnego do dostosowania regulaminu łowiska 
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                                                   Prezes ZO       
       

                     Konrad Ciura      Mirosław Iwański 
 
 
 
 



 
          Załącznik do uchwały nr 18/2014                             
                                                                                                                   ZO PZW w Katowicach  
                                                                            z dnia 24.02.2014 r. 
 

 
REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU LICENCYJNYM 

MICHALIK nr 517 
 
 

I.   Łowisko licencyjne znajduje się przy ulicy Kordeckiego   w  Imielinie o powierzchni  0,7 
hektara. 

II.   Gospodarzem łowiska jest KOŁO PZW NR 17 IMIELIN. 
III. Łowisko czynne jest cały rok od 500  do 2200  (z wyjątkiem połowu spod lodu) i jest łowiskiem 

typu mieszanego. 
IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz opłaty: 
1. Zezwolenie mogą nabyć członkowie PZW w punkcie przyjmowania składek przez skarbnika koła, 

znajdującym się w bibliotece przy ulicy Imielińskiej w Imielinie, od 1 stycznia do 30 kwietnia w 
poniedziałki  i czwartki od 1700 do 1900, od 1 maja do 31 grudnia informacja pod numerem tel. 601 
577 875 Jurecki Jan. 

2. Cena zezwolenia wynosi 100 zł z limitem połowu 10 ryb łącznie następujących gatunków Karp, 
Lin, Amur,szczupak, Sandacz . Możliwe jest wykupienie dodatkowego zezwolenia po 
wykorzystaniu pierwszego za sumę 50zł z limitem połowu 5 ryb, ww  gatunków,  opłata za 
zezwolenia jednodniowe 20zł. 

V. Zasady wędkowania: 
1. Prawo do połowu ryb na łowisku licencyjnym mają członkowie PZW którzy, wykupią imienne 

zezwolenie wraz z rejestrem. 
2. Wędkowanie dozwolone jest z brzegu na dwie wędki,  łowienie na żywca tylko na jedną wędkę, 
łowienie nocne od 14.06 do 28.09 z soboty na niedziele. Obowiązuje zakaz spinningowania, 

3.Ogranicza się ilość stosowania zanęt do 1kg na dobę, nęcenie dozwolone tylko podczas 
wędkowania. 

4. Limity połowu ryb: 
 a) limit dobowy: ( 500-2200) KARP 2 szt., LIN 2 szt., AMUR  2 szt., SZCZUPAK  lub SANDACZ      
1 szt. co 7 dni, KARAŚ  2 szt., LESZCZ 2 szt., OKOŃ 2 szt., PŁOĆ 2 kg, SUM bez limitu. 
b) limit dobowy ryb: Szczupak, Karp, Amur, Sandacz, Lin – łącznie   2 szt. na dobę. 
5.Wymiary ochronne: Lin do 35 cm, Leszcz do 35 cm, Okoń do 20 cm, Płoć do 20 cm, pozostałe 

zgodne z RAPR PZW. 
6.Obowiązkiem wędkującego jest prowadzenie rejestru połowu ryb: 
a) wpisu dokonujemy czytelnie wyłącznie długopisem, 
b) po złowieniu limitowanej ryby i włożeniu jej do siatki wędkarz niezwłocznie wpisuje ją do rejestru 

połowu ryb i uzyskuje potwierdzenie wpisu przez wędkującego kolegę na łowisku (o ile taki znajduje 
się na łowisku w danej chwili ), 

c) po złowieniu dobowego limitu ilościowego następujących gatunków  ryb: Szczupak, Sandacz, Lin, 
Amur, Karp, wędkujący zobowiązany jest do zaprzestania wędkowania i opuszczenia stanowiska. 

7.Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie kolejnego zezwolenia, utrata 
zezwolenia nie daje prawa do wydania duplikatu. 

8. Dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby oraz przynęty wędkarz zobowiązany jest okazać na 
żądanie kontrolujących np. Policji lub SSR. 

9.W przypadku stwierdzenia przez osoby uprawnione do kontroli nie przestrzegania postanowień 
niniejszego regulaminu zastrzega się prawo do odebrania zezwolenia bez odszkodowania, 
odmówienia w przyszłości sprzedaży zezwolenia oraz skierowanie sprawy do sądu. 

10.Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zamknięcia łowiska w czasie trwania zawodów 
wędkarskich oraz po zarybieniu. 

11. Upoważnia się walne zgromadzenie członków koła do zmiany wartości sprzedawanych zezwoleń 
w kolejnych latach, uchwałą ta stanowi załącznik regulaminu łowiska. 



VI. Ustalenia końcowe: 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy aktualne 
RAPR PZW i statut PZW. 

2. Nieznajomość zasad zawartych w regulaminie łowiska nie zwalnia od odpowiedzialności. 
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okręg PZW Katowice 
         Koło nr 17 Imielin 

 
 

Zezwolenie 
na amatorski połów ryb wędką na łowisku Michalik nr 517: 

  
Nr …...................    nr listy: …........................ 
 
 
…....................................................................... 
                                imię i nazwisko 
 
Nr karty wędkarskiej ..................................... 
 
Zezwolenie ważne w 2014 r. 
 
 
….......................                 ….......................... 
           prezes                                         skarbnik 
 

REJESTR POŁOWU RYB 
 

LP DATA WYMIAR GAT. PODPIS
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 
Symbol gatunku w rejestrze - 01. KARP, 02. LIN,  05. AMUR,  09. SZCZUPAK, 10. SANDACZ. 
                      
ŁOWISKO MICHALIK  KONTROLE: 

 
 

 


