
Uchwała nr 24/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego  nr 416 Zacisze 
 

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 416 Zacisze, którego gospodarzem jest koło PZW nr 56 
Świętochłowice. 
 

§ 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 24/2014  
          ZO PZW w Katowicach  
          z dnia 24.02.2014 r. 
 
 
REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKA NA ŁOWISKU LICENCYJNYM   

„ZACISZE” NR 416 NA ROK 2014 
 

  
1. Łowisko specjalne - licencyjne  ,,Zacisze” nr 416  położone jest w Świętochłowicach               

i prowadzone w typie mieszanym.  
2. Gospodarzem łowiska  jest Koło PZW nr 56 Świętochłowice. 
3. Warunkiem Połowu jest wykupienie zezwolenia wraz z rejestrem połowu ryb. 
3. Ilość wydawanych licencji jest ograniczona do 150 sztuk . 
4. Wysokość opłat za wydanie zezwolenia rocznego wynosi: 
   a.  zezwolenie normalne 200 zł.  

b. zezwolenie ulgowe – 180 zł. – przysługuje osobom po 60 roku życia  oraz osobom które 
odpracowały w roku ubiegłym 6 godzin na rzecz łowiska. 

 c. zezwolenie ulgowe dla młodzieży do lat 16 wynosi 50 % pełnej opłaty z limitem połowu ryb       
50 % . 

   d. zezwolenie jednodniowe – 20 zł.  
Upoważnia się Walne Zebranie koła do zmiany wysokości opłat w latach następnych . Uchwała 
Walnego zebrania stanowi załącznik do regulaminu. 
5. Licencje może wykupić Członek PZW po opłaceniu składki członkowskiej. 
6. Sprzedaży licencji można odmówić osobie ukaranej na podstawie 
     obowiązującej Ustawy o rybactwie śródlądowym, Statutu PZW, 
     Regulaminu APR  oraz osobie nie przestrzegającej Regulaminu Łowiska. 
7. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia  łowiska na czas organizowania 

zawodów oraz na czas  zarybiania. 
8. Licencja roczna ważna jest od dnia wykupienia do końca roku  kalendarzowego. 
9. Wprowadza się następujące limity połowu ryb: 

- na zezwolenie roczne - 20 szt.  następujących gatunków: karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, 
tołpyga, sum, pstrąg, lin.  

Po wyczerpaniu limitu połowu ryb istnieje możliwość wykupienia kolejnego zezwolenia. 
 - tygodniowy licząc od poniedziałku do niedzieli -  karp, amur, szczupak,  sandacz, lin, 

węgorz, sum, tołpyga, pstrąg do 5 sztuk w  tym 2 sztuki   suma,  sandacza, szczupaka, 
węgorza.  

  dobowy:  
    -  płoć, wzdręga do 2 kg.  
    - karaś do 5 szt.,  pstrąg do 2 szt., leszcz do 2 szt., jaź do 3 szt. 
             - karp, amur, szczupak, tołpyga, sandacz, lin -  łącznie 2 sztuki. 
Po złowieniu limitu dziennego ryb i wpisaniu ich do rejestru wędkarz musi zakończyć wędkowanie,    
a po złowieniu limitu dziennego ryb z gatunku: karaś, leszcz, płoć, jaź można dalej wędkować. 
10. Wymiary ochronne ryb : 
     a. leszcz do  40 cm, lin do 30 cm , karp do 30 cm i powyżej 60 cm ,  
     b. szczupak, sandacz, węgorz  do 50 cm.  
11. Okresy ochronne ryb: 
     -  lina od 1 stycznia do 30 czerwca,  
     - okoń, szczupak węgorz od 1 stycznia do 31 maja,  
     - dopuszcza się połów okonia z lodu.  
12. Obowiązuje zakaz spinningowania od 1 stycznia  do 31 maja włącznie. 
13. Połów na żywą lub martwą rybkę może odbywać się na pojedynczy   haczyk 
14. Prowadzenie rejestracji połowu ryb jest obowiązkowe: 



-  złowione ryby należy wpisać do rejestru natychmiast po złowieniu, uzupełnienie rubryki „kg” 
dotyczącej wagi złowionych ryb może  być dokonane po opuszczeniu łowiska (po dokładnym 
zważeniu w domu , przed rozpoczęciem kolejnego wędkowania). 
- po złowieniu następujących gatunków ryb: okoń, płoć, wzdręga, karaś, wpisujemy do rejestru 
symbol gatunku a po zakończeniu  

       wędkowania ich ilość i wagę. 
15. Brak swobodnego miejsca do wędkowania na łowisku nie może budzić roszczeń do gospodarza 

łowiska 
16. Połów ryb jest dozwolony od godziny 4:00 do 23:00 , dopuszcza się połów w nocy z piątku na 

sobotę,  z soboty na niedzielę oraz w dni poprzedzające dni ustawowo wolne  od pracy .           
17. Na łowisku obowiązują następujące zakazy: 
  - wywozu zanęt i przynęt oraz zanęcania rakietą, 
  - wędkowania od plaży do kanału włącznie –„tarlisko”, 
  - połowu karasia złocistego, 
 - podmiany złowionych ryb i przetrzymywanych w siatkach   
18. Pozostałe kwestie nieujęte w powyższym regulaminie określa RAPR PZW. 
19. W przypadku stwierdzenia przez osoby uprawnione do kontroli  nieprzestrzegania niniejszego 

regulaminu, zastrzega się prawo do odebrania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia          
w przyszłości sprzedaży zezwolenia. 

 


