
           
                    

Uchwała nr  21/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego 
 
 

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 614 Moczydła, którego gospodarzem jest koło 
PZW nr 125 KWK „Chwałowice”. 

§ 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 21/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia 24.02.2014 r. 
 
 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb wędką 
na łowisku licencyjnym  „Moczydła” nr 614 

 
 

1. Łowisko ,,Moczydła” nr 614  położone jest w Rybniku w dzielnicy Chwałowice  przy 
ul. Zwałowej i prowadzone jest w typie mieszanym. 

2. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW nr 125 KWK Chwałowice z siedzibą w Rybniku 
przy ul. 1-go Maja nr  26. 

3. Do amatorskiego połowu ryb na zbiorniku Moczydła uprawnione są osoby będące 
członkami PZW posiadający kartę wędkarską i ważne zezwolenie na połów ryb  
wydane przez Zarząd Koła PZW 125 KWK Chwałowice oraz osoby niezrzeszone 
posiadające kartę wędkarską i specjalne zezwolenie okresowe 30-dniowe dla osób 
niezrzeszonych (miesięczne). 

4. Zezwolenie można nabyć w siedzibie koła w każdy czwartek od stycznia do kwietnia 
w godzinach 1500- 1900 , od maja do grudnia w godz. 1700-1900  . 

5. Opłata za wydanie zezwolenia 
1.  rocznego dla członków PZW wynosi: 

- normalne - 180 zł,  
- ulgowe - 150 zł. dla osób, które zwrócą prawidłowo wypełniony rejestr  z roku 
poprzedniego. 
- liczba sprzedawanych zezwoleń jest ograniczona do 130 sztuk. 
            2. Okresowa na 30 dni dla niezrzeszonych – 50 zł. płatne na konto. 

6. Połów ryb  dozwolony jest całodobowo na dwie wędki, wyłącznie z brzegu . 
7. Obowiązuje całkowity zakaz połowu spod lodu oraz wchodzenie na lód lub do wody. 
8. Posiadacz zezwolenia podczas wędkowania ma prawo udostępnić współmałżonkowi 

posiadającemu kartę wędkarską oraz członkowi uczestnikowi do lat 14, jedną ze 
swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu 
połowu ryb. 

9. Dopuszcza się wywożenie zanęt i przynęt modelami pływającymi w taki sposób, aby 
nie utrudniać wędkowania  innym użytkownikom. 

10. Zezwolenie uprawnia do łącznego odłowu 15 sztuk ryb limitowanych z gatunków: 
karp, amur, szczupak, sandacz, lin,  po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność, 
aby móc dalej dokonywać połowu należy wykupić ponownie zezwolenie. 

11. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb: 
a. szczupak, sandacz do 50 cm  
b. amur do 45cm i powyżej 70cm 
c. karp i lin do 30cm oraz powyżej 60cm 

Pozostałe wymiary ochronne jak w aktualnym regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb na 
wodach PZW. 

 Ustala się następujące dobowe  limity połowu ryb: 
a.  karp i amur łącznie 2 sztuki, 
b.  szczupak i sandacz po sztuce,  łącznie 2 sztuki, 
c.  lin - 2 sztuki 
d. pozostałe gatunki ryb do 10 sztuk łącznie, ale nie więcej niż 3 kg.  
Po złowieniu dobowego limitu karpia i amura opuszczamy stanowisko i kończymy połów w 
tym dniu. 
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 Okresy ochronne ryb obowiązują  jak w aktualnym  regulaminie amatorskiego połowu 
na wodach PZW, z wyjątkiem ,,kolorowego” karasia, lina lub karpia typu koji , 
podlegają ochronie całkowitej i należy je wypuścić do wody z niezbędną ostrożnością. 

 Zezwala się na połów żywca podrywką wędkarską w czasie i miejscu dokonywania 
połowu wędką, zabrania się przynosić i stosować żywca niepozyskanego w zbiorniku 
Moczydła. 

 Złowione ryby podbieramy podbierakiem, a haczyk usuwamy wypychaczem, 
złowione ryby przetrzymujemy w stosownych siatkach do zakończenia połowu, 
jednak  nie dłużej niż 24 godziny i nie więcej niż wynika to z dobowego limitu 
połowu.  
Ryba włożona do siatki nie podlega wymianie na inną.  

 Zabrania się patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów, rozdawania ich na łowisku 
oraz odsprzedaży. 

 Wprowadza się obowiązkową rejestrację złowionych ryb z gatunków:  karp, amur, 
szczupak, sandacz oraz lin.  Do rejestru bezpośrednio po złowieniu wpisuje się datę, 
godzinę złowienia oraz długość ryby,  pozostałe gatunki po zakończeniu wędkowania 
przed zejściem z łowiska,  wagę ryb przed przystąpieniem do następnego 
wędkowania. 

 Osoby dokonujące połowu ryb na łowisku  Moczydła są zobowiązane  umożliwić  
wgląd do  środków transportu oraz pomieszczeń biwakowych pod kątem 
przechowywania ryb Strażnikom SSR oraz osobom uprawnionym. 

 Zabrania się rezerwowania stanowiska dla kolegów oraz zajmowania stanowisk 
sąsiednich poprzez ustawianie wędek na stanowisku, kończąc wędkowanie 
opuszczamy stanowisko. 

 Wędkujący zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska przed przystąpieniem do 
wędkowania niezależnie od stanu w jakim go zastał i utrzymania porządku w czasie 
wędkowania, a po zakończeniu wędkowania zabrać ze sobą opakowania po zanętach i 
przynętach, napojach i żywności oraz niedopałki. 

 Zbiornik Moczydła jest zapadliskiem poeksploatacyjnym,  należy zachować 
szczególną ostrożność podczas wędkowania i bezwzględnie stosować się do zaleceń 
przedstawicieli właściciela oraz operatorów maszyn. Zabrania się ustawiania tropików 
i namiotów na obrzeżach zbiornika, rozpalania ognisk, używania otwartego ognia oraz 
parkowania samochodów w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

 Teren zbiornika jest miejscem publicznym, siedliskiem i ostoją zwierzyny i miejscem 
lęgowym ptactwa,  w tym gatunków prawnie chronionych, psy wyprowadzamy w 
kagańcach i na smyczy zgodnie z obowiązującym prawem. Należy reagować na takie 
zjawiska jak wysypywanie śmieci na obrzeżach lub terenach zalesionych, stwarzanie 
zagrożeń pożarowych, niszczenie lub usuwanie tablic oraz kradzieży infrastruktury 
powiadamiając Policję lub Straż. 

 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Regulaminu 
Amatorskiego połowu Ryb na Wodach PZW. 



 Za nieprzestrzeganie regulaminu, przepisów porządkowych oraz poleceń osób 
uprawnionych do kontroli, a także  przedstawicieli właściciela zbiornika Zarząd koła 
zastrzega sobie prawo do cofnięcia zezwolenia bez prawa do zwrotu kosztów i nie 
wydania ponownego zezwolenia, niezależnie od nałożonych kar przez organa 
porządkowe. Wykroczenia i przewinienia popełnione na tym zbiorniku podlegają 
również orzecznictwu Sądów Koleżeńskich Kół PZW. 

 Wprowadza się zasadę wzajemnej kontroli złowionych ryb i ich wpisu do rejestru- 
wędkarz ma obowiązek okazać złowione ryby oraz wgląd do rejestru połowu innemu 
wędkarzowi uprawnionemu do połowu na łowisku Moczydła. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


