
Uchwała nr 25/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego  nr 609 Kościelniok 
 

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 609 Kościelniok, którego gospodarzem jest koło PZW 
nr 112 KWK „Pniówek”. 
 

§ 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 25/2014  
          ZO PZW w Katowicach  
          z dnia 24.02.2014 r. 
 

REGULAMIN 

Amatorskiego  połowu ryb na zbiorniku licencyjnym „Kościelniok” nr 609. 

 

1. Lokalizacja łowiska – Gmina Pawłowice, Sołectwo Pniówek, na  końcu ul. Kruczej. 

2. Kategoria łowiska –łowisko licencyjne typu mieszanego. 

3. Gospodarzem Łowiska jest koło PZW nr 112 Pniówek z siedzibą w Pawłowicach przy           
ul. Kruczej 18. 

4. Prawo do wędkowania na łowisku mają członkowie PZW i Niezrzeszeni, którzy wykupią      
zezwolenie.  

5. Cena zezwolenia rocznego dla członków PZW wynosi - 220 zł, dla niezrzeszonych - 500 zł.  
Liczba wydawanych zezwoleń jest ograniczona do 100 sztuk, liczy się kolejność wpłat. 

6. Zezwolenie można nabyć w siedzibie koła od stycznia do kwietnia w każdą środę od 14.00-
17.00. 

7. Zezwolenie upoważnia do połowu 20 sztuk ryb limitowanych tj. karp, amur, szczupak,     
sandacz, węgorz, lin. 

8. Limit połowu ryb na dobę wynosi łącznie 2 sztuki ryb limitowanych. Limit ten dotyczy także 
połowu w nocy trwającego 2 dni. Taki połów traktuje się jak jedną dobę. 

9. Ogranicza się połów Karasia do 5 sztuk na dobę. 

10. Po złowieniu limitu dziennego wędkarz jest zobowiązany opuścić stanowisko. 

11. Wymiary i okresy ochronne ryb: 

a. Karp   do 35cm  oraz ponad  60 cm, 

b. Amur  do  60cm  oraz ponad  85cm, 

      c. Szczupak,  Sandacz,  Węgorz,  Leszcz  -  do 50cm, 

      d. Jaź  do  40cm, 

      e.  Lin do  30cm, 

      f . Karaś  od 10cm  do 30cm, 

      g. Wymiar ochronny dla wszystkich pozostałych gatunków ryb – do 30cm,  

      h. Okres ochronny Szczupaka  od  01.01.2014 do  31.05.2014. 

Okres ochronny pozostałych gatunków ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb 
PZW.  

12. Zakaz parkowania pojazdów jednośladowych i samochodów poza parkingiem.  

13. Każdy wędkarz po zejściu z łowiska ma obowiązek stawić się na parkingu przy „Rybaczówce” 
wraz  z całym sprzętem i złowionymi rybami do okazania dokumentów i połowu osobom  
kontrolującym. 



14. Każdy posiadacz zezwolenia  zobowiązany jest do pełnienia jednego dyżuru nocnego przy    
pilnowaniu łowiska ”Kościelniok” w godzinach  od 2000  do 500  .               
Data dyżuru do uzgodnienia – zapisy w „Rybaczówce”.  Osoby pełniące dyżur nocny mogą 
wędkować  na wyznaczonych stanowiskach. 

15. Wędkarz jest bezwzględnie zobowiązany posiadać i stosować podczas połowu podbierak         
i siatkę.  

16. Na zbiorniku „Kościelniok” dopuszcza się używanie namiotów wędkarskich. 

17. Dopuszcza się wywózkę zanęty i przynęty środkami pływającymi zdalnie sterowanymi. 

18. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem  mają zastosowanie przepisy Regulaminem 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

19. Nie  przestrzeganie  w/w  regulaminu jest podstawą do natychmiastowego zatrzymania  
zezwolenia bez prawa do odszkodowania, skierowania sprawy do właściwego sądu oraz 
odmówienia w przyszłości  sprzedaży zezwolenia. 

20.  Regulamin ważny od 2014 r.  

 


