
                                                                   

Regulamin łowiska specjalnego nr 740 Siódemka 
 
 
   I      Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 
 
Łowisko specjalne  nr 740 „Siódemka” o powierzchni 1,5 ha zlokalizowane jest w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Gościnnej (dojazd z ul. Gościnnej drogą leśną przez oddziały 23 i 24 do 
parkingu przy stawie) N:50º14 ́15 ́ ́ , E:18º56 ́29 ́ ́. Łowisko jest typu mieszanego. 
 
II    Gospodarz łowiska: 
 
Gospodarzem łowiska specjalnego  nr 740 „Siódemka” jest Koło PZW nr 86 KWK Śląsk       
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Piłsudskiego 8/1 
        
III  Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 
1.  Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą                       
członkowską,  po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku                       
nr 740 Siódemka na dany rok kalendarzowy.                                            
2.  Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. 
3.  Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 
4.  Przed rozpoczęciem wędkowania wędkarz zobowiązany jest do wypełnienia w rejestrze                       
rubryki  „data”. 
5   Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru                       
połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody. 
6.  Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 
7.  Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki                       
zastał przed rozpoczęciem wędkowania w promieniu 10 m 
8.  Zabrania się: 
          - wyrzucania śmieci do lasu, zaśmiecania wałów, oprawiania ryb na łowisku; 
          - pozostawiania wędek bez osobistego nadzoru w czasie wędkowania; 
          - palenia ognisk na wale; 
          - kąpieli w stawie; 
9.  Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody             
w uzasadnionych przypadkach oraz na czas organizowania zawodów wędkarskich. 
10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby                       
wymienione w zasadach wędkowania w Okręgu PZW Katowice. 
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 740 Siódemka                       
może spowodować zatrzymaniem Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania,                       
a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym. 
 
IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie: 
 

1. Zezwolenie można zakupić u skarbnika Koła nr 86 KWK Śląsk w dniach kasowań tj. 
w środy od godz. 14:00 do godz. 16:00 w siedzibie koła w Rudzie Śląskiej przy ulicy 
Piłsudskiego 8/1 

2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi : 
200 zł – opłata normalna dla członka PZW 

3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych. 



V   Godziny otwarcia łowiska: 
 
Łowisko specjalne nr 740 „Siódemka” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym. 
           
VI  Postanowienia szczegółowe: 
 
1. Obowiązuje łączny roczny limit ilościowy n/w ryb do zabrania z łowiska: 
                       - amur, karp, lin pstrąg, szczupak, sandacz, węgorz – łącznie 15 szt rocznie, 

- 15-ta zarejestrowana sztuka kończy ważność zezwolenia. 
2.  Na łowisku obowiązują następujące tygodniowe (od poniedziałku do niedzieli) limity  
     ilościowe ryb do zabrania : 

- amur, karp, lin, pstrąg, szczupak, sandacz, węgorz – łącznie 3 sztuki, w tym   
tylko 1 sztuka sandacza lub szczupaka 

 3. Obowiązują następujące dobowe (  0:00 – 24:00 ) limity ilościowe ryb do zabrania 
                       - okoń, karaś                  -  5 szt. 
                       - leszcz                           -  3 szt. 
                       - amur, karp, lin, pstrąg -  2 szt. 
  - szczupak lub sandacz –  1 szt 
     Łączny limit dobowy gatunków: amur, karp, lin, pstrąg, szczupak, sandacz – 2 szt. 
 4. Limity pozostałych ryb zgodnie z zasadami wędkowania w Okręgu Katowice. 
 5. Po złowieniu limitu dobowego lub tygodniowego w/w gatunków ryb wędkarz jest  
     zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie. 
 6.  Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 
                       - karp    do 35 cm i od 65 cm 
                       - lin       do 30 cm  
 
  7.  Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z zasadami wędkowania w okręgu PZW   
       w Katowicach. 
  8.  Okresy ochronne ryb: 
                  - obowiązuje okres ochronny szczupaka od daty jesiennego zarybienia do 30 
                     kwietnia roku następnego. 

      - pozostałe okresy ochronne – zgodnie zasadami wędkowania w okręgu PZW  
         w Katowicach 

 
VII      W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy                 
zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd                       
Główny PZW oraz zasadach wędkowania na wodach Okręgu PZW w Katowicach. 
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór „Zezwolenia” 
 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach   

 Koło PZW Nr 86 KWK Śląsk   

  
 ZEZWOLENIE NR  2023 / 001   

 na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym   

 Siódemka nr 740   

    

 

    

        
  Nazwisko       
         
  Imię            
 
          
  Nr karty wędkarskiej      
         
  Zezwolenie ważne do 31.12.2023   
         
 Wyciąg z regulaminu VI postanowienia szczegółowe  
  

  
  
  
 

1.  Obowiązuje łączny roczny limit ilościowy n/w ryb do zabrania z łowiska: 
- amur, karp, lin, pstrąg, szczupak, sandac, węgorz. 
- 15-ta zarejestrowana sztuka kończy ważność zezwolenia. 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska 
2.1 W ciagu tygodnia ( od poniedziałku do niedzieli ) 
- szczupak, sandacz - 1 szt łącznie 
2.2 W ciągu doby ( od godz 0:00 - 24:00 ) 
- okoń, karaś                  -  5 szt. 
- leszcz                           -  3 szt. 
- amur, karp, lin, pstrąg -  2 szt. 
Łączny limit dobowy gatunków: amur, karp, lin, pstrąg, szczupak, sandacz, węgorz  
– 2 szt.Po złowieniu limitu w/w ryb wędkarz ma obowiązek zakończyć wędkowanie i 
opuścic stanowisko wędkarskie. 
2.3 Obowiązuje tygodniowy limit ilościowy ryb do zabrania ( od poniedziałku do 
niedzieli ) : 
- amur, karp, lin, pstrąg, szczupak, sandacz - łącznie 3 szt 
Po złowieniu limitu w/w ryb wędkarz ma obowiązek zakończyć wędkowanie w 
danym tygodniu. 

 
  

  
  
 

3. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 
- karp    do 35 cm i od 65 cm 
- lin       do 30 cm ,  
 

 
  

 
4. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z zasadami wędkowania  
na łowiskach okręgu PZW Katowice  

  

  
  
 

5.  Okresy ochronne ryb: 
- obowiązuje okres ochronny szczupaka od daty jesiennego zarybienia do 30 
kwietnia roku następnego. 
Pozostałe okresy ochronne – zgodnie z RAPR. 

 
         
 PEŁNY REGULAMIN NA STRONIE WWW NASZEGO KOŁA  

 

 
 
        



 

 Wykaz gatunków które podlegają rejestracji :    

 01 - KARP 09 - SZCZUPAK 17 - PŁOĆ , WZDRĘGA  

 02- LIN 10 - SANDACZ 19 - INNE  

 03 - LESZCZ 11 - SUM 20 - BOLEŃ  

 04 - AMUR 12 - KLEŃ 23 - KARAŚ  

 05 - WĘGORZ 13 - PSTRĄG    

 08 - JAŹ 15 - OKOŃ    

         

 
DATA GATUNEK SZTUK WAGA WYMIAR POTWIERDZENIE 

SUMA RYB 
LIMITOWANYCH

 

                
                
                
                
                

 


