
Uchwała nr 27/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 808 „Górnik” 
 

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 808 „Górnik”, którego gospodarzem jest koło PZW    
nr 53 Michałkowice. 
 

§ 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 27/2014  
          ZO PZW w Katowicach  
          z dnia 24.02.2014 r. 
 
 

REGULAMIN  AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU  
LICENCYJNYM  „GÓRNIK” NR 808 W MICHAŁKOWICACH 

 
 

1. Łowisko specjalne - licencyjne ,,Górnik” nr 808 typu mieszanego stanowi staw o pow. 0,87 ha   
i położone jest w zabytkowym Parku Górnik w Siemianowicach – Michałkowicach. 

2. Na terenie Stawu oraz Parku obowiązuje regulamin porządkowy Parku. 
3. Gospodarzem łowiska jest koło PZW nr 53 Michałkowice, z siedzibą przy ul. Marii             

Skłodowskiej-Curie 10 w Siemianowicach.  
4. Wędkowanie dozwolone dla członków PZW z aktualnie opłaconymi składkami po wykupieniu 

zezwolenia rocznego w kwocie -150 zł.  
a) na łowisku obowiązuje limit sprzedaży zezwoleń w ilości 60 szt.   na dany rok               

kalendarzowy.  
b) po wykorzystaniu zezwolenia połowu ryb na dany rok kalendarzowy istnieje możliwość 

wykupu drugiego i kolejnego zezwolenia. 
c) od 1 sierpnia wprowadza się możliwość wykupu częściowego zezwolenia w cenie – 70 zł 

z limitem 6 szt. ryb z pkt 7 a,b,c,d. 
5. Zezwolenie na wędkowanie opłaca się u skarbnika koła w każdy poniedziałek od godziny 17.00 

do 19.00 w siedzibie koła. 
6. Wędkowanie dozwolone od świtu do zmierzchu. 
7. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
8. Obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb PZW z następującymi warunkami połowu: 

limit dzienny - 2 szt. łącznie następujących gatunków ryb: 
a) karp – wymiar ochronny – do 30 cm –  2 szt. 
b) amur 1 szt. 
c) węgorz – wymiar ochronny – do 50 cm – 1szt. 
d) szczupak – wymiar ochronny – do 50 cm – 1szt. Okres ochronny  od 1 stycznia do 31 

maja. 
 zakaz połowu szczupaka po jesiennym zarybieniu do końca roku 2014, 
 limit łączny na jedno zezwolenie roczne wynosi  12 szt. karpia , amura, węgorza,  

szczupaka. 
9. Obowiązuje zakaz podmiany złowionych ryb i włożonych do  siatki. 
10. Sprzedaży zezwolenia można odmówić: 

- osobie łamiącej regulamin łowiska, 
- osobie nadużywającej napojów i środków zmniejszających jej predyspozycje psychofizyczne. 

11. Zastrzega się prawo do zatrzymania zezwolenia w przypadku nie przestrzegania regulaminu 
bez prawa do odszkodowania, niezależnie od tego, sprawa może zostać skierowana do sądu. 

12.  Sprawy nieuregulowane rozstrzygać będzie Zarząd Koła PZW  nr 53 Michałkowice. 
13.  Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do zamknięcia zbiornika na czas organizacji zawodów 

oraz zarybienia. 
14.  Regulamin ważny od 2014 r.  

 


