
Uchwała nr 19/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 639 Jastrzębie Dolne 
 

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 regulamin łowiska licencyjnego nr 639 Jastrzębie Dolne, którego gospodarzem jest koło 
PZW nr 81 Moszczenica. 
 

§ 2 
 

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

§ 3 
 

Upoważnia się zarząd koła – gospodarza łowiska licencyjnego 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 
 

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące regulaminu łowiska.  
 

§ 5  
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                  Wiceprezes ds. gospodarczych                                          Prezes ZO                                                     
 
                          Konrad Ciura                                                       Mirosław Iwański 
      
 
 
 
 
 



     
                                                                                                                                          Załącznik do uchwały nr 19/2014  
                                                                                                                                          ZO PZW w Katowicach  
                                                                                                                                          z dnia 24.02.2014 r. 
 

REGULAMIN 
Amatorskiego Połowu Ryb na łowisku specjalnym „Jastrzębie-Dolne” nr 639 

 
  I. Informacje ogólne. 

1. Zbiorniki  ,,Jastrzębie-Dolne”  nr 639 są łowiskiem specjalnym- licencyjnym typu mieszanego,  
położonym w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Wodzisławskiej.  

2.W skład łowiska wchodzą dwa zbiorniki  nr I i II . Połów ryb na zbiorniku nr I odbywa się tylko 
z ponumerowanych 42 stanowisk wędkarskich. 

     3. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW nr 81 Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Katowicka 15.                
II. Zasady wydawania zezwoleń  oraz wysokość opłat. 

1. Zezwolenie może nabyć członek PZW posiadający wykupioną aktualnie składkę członkowską 
na dany rok kalendarzowy. 

2. Zezwolenie można nabyć u skarbnika koła, w godzinach urzędowania koła tj. od stycznia  do 
końca kwietnia w każdą środę w godz. 13.00 do 16.00 , od maja w każdą  środę miesiąca po 
15-tym, w godz. od 15.00 do 17.00.   

2. Liczba sprzedawanych zezwoleń jest ograniczona do 100 szt.  
3. Wysokość opłat za zezwolenie wynosi : 
     - roczne podstawowe - 270 zł, 

  - zezwolenie ulgowe – 220 zł., z obowiązkiem odpracowania 5 godzin prac na rzecz łowiska,  
do czasu wykonania prac należy uiścić zwrotna kaucję.  

- zezwolenie ulgowe dla młodzieży do 18 roku życia – 50 zł., na zezwolenie przysługuje limit 
połowu ryb do 50 % liczby ryb z zezwolenia podstawowego. 

4. Zezwolenie jest ważne od dnia wydania do końca roku kalendarzowego.  
III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących. 

1. Łowisko jest czynne od 1 stycznia do 31 grudnia, przez całą dobę. Doba na łowisku               
trwa od  godz. 00.01` do 24.00,  zaś tydzień od poniedziałku do niedzieli. 

2. Uprawnionymi do wędkowania na łowisku są osoby posiadające kartę wędkarską oraz roczne 
imienne zezwolenie na połów ryb, zawierające rejestr połowu, który jest jego integralną       
częścią. 

3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie z brzegu, za pomocą dwóch wędek lub jednej przy    
metodzie spinningowej. 

4.  Nie dopuszcza się stosowania zdalnie sterowanego sprzętu pływającego do wywozu zanęt          i 
przynęt. 

5. W trakcie połowu wędkujący jest zobowiązany  posiadać przy sobie: 
- zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na łowisku, kartę wędkarską, 
-  podbierak,  
-siatkę z obręczami, 
-przyrząd do pomiaru (miarka) i wypychacz,  zaleca się stosowanie maty ochronnej. 

6.  Wędkujących obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. Wpisu należy dokonać               
w rejestrze bezpośrednio po złowieniu i włożeniu do siatki  ryby objęte tygodniowym limitem 
ilościowym, Pozostałe gatunki wpisujemy po zakończeniu połowu  przed opuszczeniem          
stanowiska wędkarskiego.  

7. Limity połowu ryb na zezwolenie: 
a.  podstawowe i ulgowe:  
     - karp  -  2 szt. na dobę, 3 szt. tygodniowo- łącznie z amurem , 20 szt. rocznie, 
     - amur  - 2 szt. na dobę, 3 szt. tygodniowo- łącznie z karpiem,  10 szt. rocznie, 
     - szczupak,  sandacz -1 szt. tygodniowo, łącznie-10 szt. rocznie.  
Zezwolenie po złowieniu  20 szt. karpia , 10 szt. amura, 10 szt. ryb drapieżnych łącznie 40 szt. 
traci swoją ważność. 
b.  ulgowe dla młodzieży: 



 - karp- 2 szt. na dobę, 3 szt. tygodniowo- łącznie z amurem, 5 szt. rocznie, 
    - amur  - 2 szt. na dobę, 3 szt. tygodniowo- łącznie z karpiem,  5 szt. rocznie, 
    - szczupak,  sandacz -1 szt. tygodniowo, łącznie-5 szt. rocznie.  
Zezwolenie po wyczerpaniu limitu 5 szt. karpia, 5 sztuk amura, 5 sztuk ryb drapieżnych            
- łącznie 15 szt. traci swoją ważność. 

c. dobowe limity połowu ryb dla pozostałych gatunków na wszystkie rodzaje zezwoleń         
wynoszą:  
- karaś- 5 sztuk, okoń – 5 szt., leszcz- 5 szt., jaź-5 szt., lin-2 sztuki, płoć-10 szt.   

   d. łączna masa złowionych ryb ww. gatunków nie może przekroczyć 5 kg na dobę. 
e. wszystkich wędkujących po wyczerpaniu limitu tygodniowego dla karpia i amura (3 szt.) 

obowiązuje zakaz połowu w nocy (od zmierzchu do świtu). 
f. wszyscy wędkujący po wyczerpaniu limitu rocznego dla karpia ( 20 szt.) i amura (10 szt.)  

mogą nadal łowić ryby  drapieżne do 10 szt. wyłącznie na przynęty sztuczne, bez prawa do 
połowu tzw. ,,spokojnego żeru”. 

8. Wymiary i okresy ochronne  
    - karp do 30 cm , amur do 50 cm, szczupak, sandacz do 50 cm.  
   Pozostałe gatunki jak w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 
9. Połów metodą na tzw.  ,,żywca” dozwolony tylko na przynętę pozyskaną bezpośrednio na       

łowisku. 
10. W przypadku złowienia ryby niewymiarowej wędkujący zobowiązany jest niezwłocznie      

wypuścić ją do zbiornika z cała ostrożnością, bez względu na jej żywotność. 
IV. Postanowienia szczegółowe i końcowe 

 1. Na terenie łowiska obowiązują następujące zakazy: 
 - wymiany ryb znajdujących się w siatce, 
- wędkowania i nęcenia z łodzi,  innych środków pływających i modeli zdalnie sterowanych, 
- przywożenia ryb z innych łowisk ( dotyczy połowu na żywca) 
-  zaśmiecania, niszczenia drzew i umocnień brzegowych. 
- patroszenia ryb w obrębie całego łowiska. 
- kąpieli, pływania oraz biwakowania. 
- odnoszenia ryb z stanowiska  bez wcześniejszego wpisu do rejestru połowu. 

2. Uprawnionymi do kontroli na łowisku są: Policja, PSR, SSR, 
3. Wędkarz w trakcie kontroli zobowiązany jest do okazania zezwolenia, złowionych ryb, oraz   

kiedy zachodzi potrzeba środków transportu, wszelkich pojemników                    i toreb. 
4.  W nagłych wypadkach kontroli dokonać mogą sami  wędkujący w towarzystwie świadka, bez 

prawa kontroli rzeczy osobistych (tylko wpis i siatka). 
5. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, wędkującemu zostanie zatrzymane zezwolenie 

na wędkowanie, a przebywający na terenie łowiska, podlegać będą karze zgodnie               
z obowiązującym prawem. 

6. Osobą które dokonały jakichkolwiek poprawek w rejestrze połowów, bądź naruszyły regulamin 
zostanie odebrane zezwolenie na wędkowanie, bez prawa do odszkodowania i może stanowić 
podstawę do odmówienia w przyszłości sprzedaży zezwolenia. 

7. W razie utraty zezwolenia nie będą  wydawane jakiekolwiek duplikaty. 
8. W przypadku zatrzymania zezwolenia wędkarzowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do 

Zarządu Koła PZW nr  81 Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju. 
9. Sprawach  nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie  przepisy zawarte               

w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.  
10. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i poprawek  w regulaminie. 

Zmiany zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń. 
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 


