
Załącznik nr 1 do uchwały nr 77/2020  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 02.11.2020 r. 

 

Regulamin łowiska licencyjnego nr 112 „Łosień” 

 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

Łowisko licencyjne nr 112 „Łosień” o powierzchni 7,5 ha położone jest na skraju Lasu Bienia  
w Dąbrowie Górniczej w dzielnicy Łosień ok. 500 m od ulicy Ząbkowickiej. 
Łowisko jest typu mieszanego. 

II. Gospodarz łowiska: 

Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 112 „Łosień” jest Koło PZW nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa 

Górnicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 92. 

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 łowisku licencyjnym nr 112 
„Łosień” na dany rok kalendarzowy. 

2. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb, który stanowi integralną część 
zezwolenia. 

3. Po przybyciu na łowisko należy wypełnić rubryki „Data połowu” oraz „Godzina wejścia”, 

a po zakończeniu wędkowania „Godzina zejścia” z łowiska. 
4. Złowione ryby przeznaczone do zabrania winny być wpisane do rejestru w postaci symbolu 

(zgodnie z symbolami obowiązującymi na wodach Okręgu PZW w Katowicach) i pionowej 
kreski oznaczającej każdą sztukę. Dla ryb z gatunków: jaź, jelec, okoń, płoć, inne oraz karaś 
dopuszcza się wpisanie ilości złowionych sztuk po opuszczeniu łowiska. 

5. Zabrania się podmiany złowionych ryb przetrzymywanych w siatkach, których długość nie 
może być krótsza niż 3 metry. 

6. 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). 

7. Na łowisku obowiązuje: 

 zakaz zabierania ryb prawnie chronionych, 

 zakaz połowu ryb metodą spinningową od 01 stycznia do 30 kwietnia, 

 zakaz połowu z łodzi, 

 zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami, 

 zakaz wędkowania z korony czołowej, 

 zakaz wędkowania, począwszy od rury w stronę węższej części zbiornika - dotyczy obu 
brzegów, 

 zakaz wędkowania z urządzeń hydrotechnicznych, 

 zakaz wędkowania z lodu, 

 zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi po obrzeżu zbiornika, 

 zakaz wnoszenia na obrzeże łowiska kamieni, gałęzi itp., 

 zakaz pobierania wody i mycia pojazdów, 

 zakaz kąpieli ludzi i zwierząt, 

 zakaz rozpalania ognisk. 

8. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie wraz z najbliższym 
terenem przylegającym do stanowiska, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem 

połowu. 
9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody do 

wędkowania w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas organizowania 

zawodów wędkarskich. 
10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby 

wymienione w „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach 



ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach” obowiązujących w danym roku 
kalendarzowym. Wędkujący w trakcie kontroli zobowiązany jest do okazania dokumentów 

wędkarskich, zezwolenia i złowionych ryb, a także odpowiednim uprawnionym służbom 
(Policja, PSR, Straż Leśna) środków transportu, wszelkich pojemników i toreb. 

11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 112 „Łosień” a także 
nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie 
zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia, skierowanie sprawy do sądu 

koleżeńskiego, a także odmowę jego pozyskania w następnych latach. Odmowa pozyskania 
zezwolenia na amatorski połów ryb na łowisku specjalnym nr 112 „Łosień” dotyczy również 

osób ukaranych za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w „Ogólnych warunkach 
uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  
w Katowicach” oraz w Ustawie o rybactwie śródlądowym. 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie łowiska: 

1. Zezwolenie można nabyć w siedzibie Koła PZW nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza  

w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 92, w dniach i godzinach podanych na 
stronie internetowej Koła, pod adresem: http://pzw16.com.pl 

2. Wysokość składki wynosi: 

 150,00 zł - opłata roczna normalna dla członka PZW, 

 100,00 zł – roczna normalna dla członka PZW łowiącego zgodnie z zasadą „catch and 

release” tzn. „złów i wypuść” (wędkowanie bez użycia siatki wędkarskiej), 

 30,00 zł jednodniowa dla członka PZW łowiącego zgodnie z zasadą „catch and release”, na 

podstawie potwierdzenia przelewu składki na rachunek bankowy Koła, z naniesioną w 
tytule datą wędkowania. 

3. Dla młodzieży uczącej się do ukończenia 24 lat przysługuje zniżka w składce w wysokości 
50% na każdy rodzaj wędkowania wymieniony w pkt IV.2. 

4. Ze składek na ochronę i zagospodarowanie łowiska zwalnia się członków uczestników. 

5. Wędkarze, którzy nie zdadzą prawidłowo wypełnionych rejestrów nie będą mieli możliwości 
pozyskania zezwolenia w roku następnym. 

V. Godziny otwarcia łowiska: 

Łowisko licencyjne nr 112 „Łosień” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym, z wyjątkiem 
połowu z lodu. 

VI. Postanowienia szczegółowe: 

1. Obowiązuje roczny limit ilościowy ryb do zabrania z łowiska nr 112 „Łosień”: 

 karp, lin, leszcz, amur, węgorz, szczupak, sandacz – łącznie 30 sztuk. 
2. Obowiązuje tygodniowy (od poniedziałku godz. 00:01 do niedzieli godz. 24:00) limit 

ilościowy ryb do zabrania z łowiska: 

 karp, lin, leszcz, szczupak, sandacz – łącznie 4 sztuki. 
3. Obowiązuje dobowy (od godz. 00:01 do godz. 24:00 danego dnia) limit ilościowy ryb do 

zabrania z łowiska: 

 karp, lin, leszcz, szczupak, sandacz – łącznie 2 sztuki. 

Limity pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Ogólnymi warunkami 
uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  

w Katowicach”. 
4. Po złowieniu dobowego limitu ilościowego w/w gatunków ryb należy zakończyć wędkowanie 

i opuścić stanowisko wędkarskie. 

5. Obowiązują wymiary ochronne ryb: 

 amur - 50 cm, 

 lin - 30 cm, 

 leszcz - do 30 cm i powyżej 55 cm. 

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
„Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach 

ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”. 

http://pzw16.com.pl/


6. Okresy ochronne ryb zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Ogólnymi warunkami uprawiania 
amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach” 

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte  

w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd 

Główny PZW oraz aktualnie obowiązujących „Ogólnych warunkach uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach” 

dostępnych w siedzibie Koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. 
 



 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 77/2020  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 02.11.2020 r. 

 

Wzory rejestrów połowów: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

Koło PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 

 

 
Zezwolenie Nr ….. 

Na amatorski połów ryb wędką na łowisku licencyjnym 

Nr 112 „Łosień” 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

 

 

Ważne  na rok ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Hologram                                           Pieczęć i podpis  

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  

Koło PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 

 

 
Zezwolenie „catch and release” Nr ….. 

Na amatorski połów ryb wędką na łowisku licencyjnym 

Nr 112 „Łosień” 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

 

 

Ważne  na rok ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Hologram                                           Pieczęć i podpis  

Zakaz zabierania złowionych ryb 


