
Uchwała nr 26/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminów łowisk licencyjnych  nr 737 Moczury i 738 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 regulaminy łowisk licencyjnych nr 737 Moczury i 738 Zacisze, których gospodarzem jest 
koło PZW nr 28 Knurów. 
 

§ 2 
 

Regulaminy łowisk licencyjnych, wzory zezwoleń na wędkowanie oraz rejestry połowów stanowią 
załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

Upoważnia się zarząd koła – gospodarza łowisk licencyjnych do dostosowania regulaminu łowisk 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 26/2014  
          ZO PZW w Katowicach  
          z dnia 24.02.2014 r. 
 
 

Regulamin łowisk licencyjnych Moczury nr 737 i Zacisze nr 738 

1. Gospodarzem łowisk licencyjnych Moczury nr 737 i Zacisze nr 738 jest Koło PZW nr 28 
Knurów. 

2. Na łowiskach obowiązuje wspólny regulamin oraz wspólne „Zezwolenie na amatorski połów ryb". 
3. Łowiska są łowiskami całorocznymi, całodobowymi typu mieszanego i zlokalizowane są: 

- Moczury nr 737 pow. 26,53 ha - Knurów, ul. Dworcowa 
- Zacisze nr 738 pow. 6,3 ha - Knurów, ul. Niepodległości. 

4. Prawo do wędkowania na w/w łowiskach mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, 
przestrzegający zasad ujętych w niniejszym regulaminie, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski 
połów ryb na zbiorniki Moczury nr 737 i Zacisze nr 738" na dany rok kalendarzowy. 

5. Zezwolenie można zakupić w rybaczówce Koła nr 28 Knurów przy ulicy Dworcowej 37D w dniach 
kasowań tj. wtorki i środy w godz. 14:00-17:00. 

6. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi: 
-   170,- zł opłata normalna dla członka PZW 
-  85,- zł opłata ulgowa dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat zrzeszonej  

w PZW oraz dla członków PZW w wieku powyżej 75 lat 
-  75,- zł opłata ulgowa dla członka uczestnika do lat 16 zrzeszonego w PZW. 

7. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych. 
8. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. 
9. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 
10. Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania ze stawów Moczury i Zacisze     

liczonych łącznie jako jedno łowisko: 
- karp, pstrąg, lin, węgorz, amur, szczupak, sandacz - łącznie 25 sztuk rocznie, 
- 25 zarejestrowana sztuka w/w ryb kończy ważność Zezwolenia. 
Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po zdaniu poprzedniego. 

11. Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania ze stawów Moczury       
i Zacisze liczonych łącznie jako jedno łowisko: 
- karp, pstrąg, lin, amur, szczupak, sandacz, węgorz - łącznie 2 sztuki na dobę. Pozostałych          
gatunków ryb do 5 kg na dobę. 
Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie             
i opuścić stanowisko wędkarskie. 

12. Każdy złowiony pstrąg podlega rejestracji. 
13. Wymiary ochronne ryb - zgodnie z RAPR. 
14. Wędkowanie na zbiornikach odbywa się wyłącznie z brzegu. Na zbiornikach obowiązuje zakaz 

wchodzenia do wody i używania sprzętu pływającego oraz modeli pływających do wywożenia 
zanęt i przynęt. 

15. Po zarybieniu zbiorników obowiązuje zakaz połowu ryb do godz. 6:00 pierwszej soboty po          
zarybieniu, a po zarybieniu pstrągiem do następnego dnia po zarybieniu do godz. 6:00. 

16. Zabrania się: 
- spożywania alkoholu podczas wędkowania, 
- parkowania samochodem na trawnikach oraz w odległości mniejszej niż 10 m od lustra wody, 
- stawiania namiotów, 
- czyszczenia i patroszenia ryb nad wodą, 
- połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami. 

17. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione  
w RAPR. 



18. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody              
w uzasadnionych przypadkach oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich. 

19. Resztę spraw nieujętych w powyższym regulaminie reguluje Regulamin Amatorskiego Połowu 
Ryb (RAPR). 

20. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowisk licencyjnych Moczury nr 737 i Zacisze nr 738 
lub trzecia wpisana w rejestrze uwaga o łowieniu na zaśmieconym łowisku może spowodować    
zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania. 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2014 r. 
 


