
REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB  

NA ŁOWISKU SPECJALNYM „ŁOSIEŃ” NR 112 

 

1. Zbiornik wodny „Łosień” Nr 112 stanowi łowisko licencyjne położone w Dąbrowie Górniczej  

w dzielnicy Łosień i prowadzone jest w typie mieszanym. 

2. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 

3. Prawo połowu ryb mają tylko członkowie PZW, pod warunkiem wykupienia zezwolenia wraz  

z rejestrem połowów. 

4. Licencję można nabyć w siedzibie Koła w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 92,  

w każdy wtorek i czwartek w godzinach 12.30 – 15.30. 

5. Wysokość opłaty licencyjnej całorocznej w 2018 r. wynosi 100,00 zł. Prawo do zniżki przysługuje: 

 młodzieży uczącej się do ukończenia 24 lat w wysokości 50%, 

 członkom uczestnikom w wysokości 100%. 

Upoważnia się Zarząd Koła do zmiany wartości opłaty na lata następne. Uchwała Zarządu stanowi 

załącznik do Regulaminu. 

6. Sprzedaży licencji odmawia się osobie, która nie zwróciła rejestru zeszłorocznego, ukaranej na 

podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz nieprzestrzegającej regulaminu łowiska. 

7. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia łowiska na czas trwania zawodów 

oraz na czas zarybiania. 

8. Zasady wędkowania i zachowania się na łowisku: 

a) roczny limit zabranych ryb z łowiska wynosi 35 szt. łącznie dla następujących gatunków: karp, lin, 

leszcz, amur, węgorz, szczupak, sandacz, 

b) tygodniowy limit zabranych ryb z łowiska w ilości 4 szt. łącznie dla następujących gatunków: karp, 

lin, leszcz, szczupak, sandacz, 

c) dobowy limit zabranych ryb z łowiska w ilości 2 szt. łącznie dla następujących gatunków: karp, lin, 

leszcz, szczupak, sandacz, po złowieniu których, należy bezzwłocznie opuścić łowisko, 

d) obowiązkiem wędkarza jest prowadzenie rejestracji połowu ryb zgodnie z instrukcją, 

e) po zakończeniu wędkowania, dopuszcza się możliwość uwolnienia przetrzymywanych w siatce ryb 

z gatunków: jaź, jelec, okoń, płoć, inne oraz karaś, wpisując w rubryce „Sztuk” cyfrę 0 (zero), 

f) ustala się wymiar ochronny dla amura do 40 cm, lina do 30 cm, leszcza do 30 cm i powyżej 55 cm. 

Zabrania się: 

g) połowu ryb metodą spinningową od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

h) podmiany ryb złowionych, przetrzymywanych w siatkach, 

i) wnoszenia na obrzeże łowiska kamieni, gałęzi itp., 

j) wędkowania z korony czołowej, 

k) wędkowania z lodu, 

l) wędkowania z urządzeń hydrotechnicznych, 

m) poruszania się pojazdami mechanicznymi po obrzeżu zbiornika, 

n) pobierania wody i mycia pojazdów, 

o) kąpieli ludzi i zwierząt, 

p) rozpalania ognisk, 

q) połowu z łodzi oraz wywozu przynęt i zanęt ze sprzętu pływającego. 

9. Łowisko jest czynne przez całą dobę. Doba zaczyna się od godz. 0.00 i trwa do godz. 24.00 danego 

dnia. Tydzień zaczyna się od poniedziałku o godz. 0.00 i trwa do niedzieli do godz. 24.00. 

10. Nabywca licencji wyraża zgodę na kontrolę siatki, koszyka oraz wnętrza samochodu, którym przybył 

na łowisko. 

11. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie wraz z najbliższym terenem 

zielonym przylegającym do stanowiska, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

12. Naruszenie powyższego regulaminu skutkować będzie odebraniem licencji bez prawa do 

odszkodowania. 

13. Regulamin obowiązuje do odwołania. 

14. W pozostałych sprawach obowiązują przepisy  Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, rozstrzygać będzie Zarząd Koła PZW Nr 16 

ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 


