
Uchwała nr 20/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 610 Buków 
 

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 610 Buków którego gospodarzem jest koło PZW nr 78 
Jas – Mos. 

§ 2 
 

Regulamin łowiska licencyjnego, wzór zezwolenia na wędkowanie oraz rejestr połowu stanowi 
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 20/2014  
         ZO PZW w Katowicach  
         z dnia 24.02.2014 r. 

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb wędką na łowisku Specjalnym  nr  610 Z  - Buków 

I. Nazwa i kategoria łowiska 

1.Łowisko specjalne” Buków” nr 610 Z położone jest w Bukowie 44-360, ul. Główna. 

2. Kategoria Łowiska – licencyjne – typu mieszanego. 

II. Informacje o gospodarzu łowiska 

1. Gospodarzem łowiska jest koło PZW NR 78 „Jas-Mos”. 

2. Siedziba Koła mieści się w Jastrzębiu Zdroju 44-330, ul. Górnicza 40. 

III. Zasady wydawania zezwoleń i wysokość opłat  
1. Zezwolenie mogą wykupić członkowie PZW posiadający opłaconą składkę. 
2. Zezwolenie  na amatorski połów ryb może nabyć wyłącznie: 
   -  u skarbnika koła w siedzibie koła Jastrzębie Zdrój, ul. Górnicza 40, 
   3. Ilość zezwoleń rocznych jest ograniczona do 100 szt. w 2014 r. 
4. Odpłatność za zezwolenia wynosi ; 
    - zezwolenie roczne - 230 zł, 
    - zezwolenie tygodniowe - 60 zł, 

    - zezwolenie jednodniowe - 20 zł, 

IV. Zasady wędkowania i zachowania się wędkarzy w obrębie łowiska. 

1. Uprawnionymi do amatorskiego połowu ryb na łowisku są wyłącznie osoby posiadające kartę 
wędkarską oraz zezwolenie. 

2. Posiadacz zezwolenia  jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami regulaminu oraz 
regulaminem Amatorskiego  Połowu Ryb PZW. 

3. Łowisko jest czynne przez cała dobę. 
4. Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb: 
   - karp do 35 cm i powyżej 65 cm,  
   - amur do 50 cm i powyżej 80 cm, 
   - lin do 30 cm, 
   - szczupak, sandacz do 50 cm, 
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania jesiotra. 
Pozostałe gatunki ryb według aktualnego regulaminu APR PZW. 

5. Obowiązują następujące limity ilościowe złowionych ryb w ciągu doby przeznaczone do zabrania: 
   a. na zezwolenie roczne: 
       - karp, lin, amur – łącznie 3 szt. 
       - szczupak, sandacz, węgorz  - łącznie 2 szt. 
       - limit dobowy łącznie wymienionych ryb - 3 szt. 
   b. na zezwolenie jednodniowe - limit dobowy łącznie wymienionych ryb wynosi 2 szt. 

c. łączna masa złowionych i zabranych ryb innych gatunków nie może przekraczać 5 kg w ciągu 
doby. 

6. Wprowadza się limit połowu ryb na jedno zezwolenie roczne do 30 szt.  łącznie następujących      
gatunków ryb:  

    -  karp, lin, szczupak, sandacz, węgorz, amur. 
7. Po wykorzystaniu limitu rocznego traci się prawo do połowu i należy wykupić następne zezwolenie:               



- roczne w cenie 200 zł. ,  pozostałe w takich samych cenach. 
8. Po złowieniu  limitu ilościowego ryb wędkujący zobowiązany jest do zakończenia wędkowania  i  

opuszczenia stanowiska. 
9. Obowiązuje zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach. 
10. Wprowadza się bezwzględny zakaz nęcenia twardym surowym ziarnem zbóż szczególnie ziarnami 

kukurydzy. 
11. Na zbiorniku 610 Z obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających, dopuszcza się       

wywóz zanęt i przynęt środkami pływającymi i modelami. 
12. Po zakończeniu wędkowania wędkarz zobowiązany jest ściągnąć z wody bojki oraz markery. 
13. Każdy wędkarz zobowiązany jest prowadzić rejestracje połowu ryb zgodnie z instrukcją PZW, 

wskazane jest posiadanie siatki długości 4 metry oraz maty karpiowej. 
14. Na terenie łowiska należy zachować spokój i czystość. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek 
śmieci i odpadków, zaśmiecania, palenia ognisk i biwakowania w miejscach do tego nie              
wyznaczonych. 

15. Obowiązuje zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach 
16. Zabrania się patroszenia ryb w obrębie zbiornika. 
17. Namioty wędkarskie można ustawiać  pozostawiając  dogodny dostęp  do poszczególnych          

stanowisk wędkarskich. 
18. Zabrania się parkowania pojazdami spalinowymi w miejscach nie wyznaczonych oraz pomiędzy  

zbiornikami 610 Z i 638  oraz  nad ich brzegami. 
19. Pierwszeństwo z korzystania z lustra wody oraz linii brzegowej na „harcerskim brzegu” mają 

członkowie WOPR oraz ich rodziny. Na czas ćwiczeń ratowniczych, płetwonurkowych oraz       
motorowodnych wędkarz który zajmuje stanowisko na w/w terenie / przed rozpoczęciem ćwiczeń/ 
powinien opuścić w/w stanowisko lub  nie wędkować w tym miejscu do czasu zakończenia        
ćwiczeń. Zarząd WOPR o planowanych ćwiczeniach nie ma obowiązku informować               
z wyprzedzeniem. 

20. W pozostałych a nie ujętych w niniejszym regulaminie kwestiami mają  zastosowanie przepisy 
PZW  i RAPR. 

21. W przypadku stwierdzenia przez osoby uprawnione do kontroli  nieprzestrzegania niniejszego     
regulaminu, Zarząd Koła zastrzega sobie prawo odebrania zezwolenia bez odszkodowania               
i odmówienia     w przyszłości sprzedaży zezwolenia. 

22. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu w ciągu roku po            
wcześniejszym uzgodnieniu z ZO PZW Katowice 

23. Zarząd Koła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki  w czasie wędkowania. 
    Regulamin obowiązuje od 2014  roku do odwołania. 


