Załącznik nr 1 do protokołu nr 3
z posiedzenia PZO z dnia 03.03.2018 r.
Uchwała nr 8/2018
Prezydium Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 03 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego
Bogdana Królikowskiego z/s w Radomiu.
Na podstawie § 47 pkt. 1 i 27, w związku z § 48 ust. 2 Statutu Polskiego Związku
Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, będący uprawnionym do
rybactwa w wodach obwodu rybackiego Zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1,
udziela pełnomocnictw Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Bogdana Królikowskiegon z/s w
Radomiu, niezbędnych do występowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego, udzielającej Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie, Oddział w Radomiu, pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki
Radomki na stopniu czołowym zbiornika Domaniów.
§2
Pełnomocnictwo nr 1 i nr 2 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura zarządu Okręgu.
§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu:
Sekretarz Zarządu Okręgu:

Beata Olejarz

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

Załącznik nr 2 do protokołu nr 3
z posiedzenia PZO z dnia 03.03.2018 r.
Uchwała nr 9/2018
Prezydium Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 03 marca 2018 roku
w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska „Wólka Magierowa”
Na podstawie § 48 ust. 1 i 2 w związku z § 47 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku
Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się składki za korzystanie z łowiska „Wólka Magierowa” w następującej wysokości:
1) wejście jednorazowe dla członków Okręgu PZW w Radomiu – 25 zł,
2) abonament dla członków Okręgu PZW w Radomiu – 100 zł z pięcioma wejściami
jednorazowymi,
3) wejście jednorazowe dla członków innych Okręgów PZW – 40 zł – nie stosuje się
abonamentu,
4) wejście jednorazowe za wędkowanie metodą spinningową – 40 zł (składka jednolita,
niezależnie od przynależności do Okręgu PZW) – nie stosuje się abonamentu.
§2
1) W okresie udostępnienia łowiska do połowu metodą spinningową, obowiązuje limit do
20 wędkarzy łowiących jednocześnie na łowisku.
2) Po zejściu z łowiska spinningista może ponownie wnieść składkę za wejście
jednorazowe, lub w jego miejsce składkę może wnieść inna osoba jednakże limit
poławiających nie może być przekroczony.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2018 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura zarządu Okręgu.
§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu:

Wiceprezes ds. Zagospodarowania
i Ochrony Wód:
Andrzej Lipiński

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

Załącznik nr 3 do protokołu nr 3
z posiedzenia PZO z dnia 03.03.2018 r.
Uchwała nr 10/2018
Prezydium Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 03 marca 2018 roku
w sprawie zmiany wymiarów ochronnych dla szczupaka i sandacza na łowisku „Wólka
Magierowa”
Na podstawie § 48 ust. 1 i 2 w związku z § 47 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku
Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
Wymiar ochronny dla szczupaka i sandacza wynosi do 55 cm i powyżej 80 cm.
§2
Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2018 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu.
§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu:
Wiceprezes ds. Zagospodarowania
i Ochrony Wód:
Andrzej Lipiński

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

REGULAMIN
ŁOWISKA OKRĘGU PZW W RADOMIU
O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI
„STAW WÓLKA MAGIEROWA”.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin został opracowany na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW
obowiązującego od 01.09.2017 r. oraz aktualnie obowiązującego Regulaminu
Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, dla określenia stawu i terenu wokół niego
(groble) przyjęto nazwę „łowisko”.
3. Regulamin

określa

zasady

korzystania

ze

stawu

Wólka

Magierowa,

dzierżawionego przez Okręg PZW w Radomiu, udostępnionego wędkarzom członkom Okręgu Radomskiego i Kieleckiego jako łowisko o ograniczonej
dostępności. O dopuszczeniu wędkarzy z innych Okręgów i zmianach w zasadach
połowu decyduje ZO lub PZO w drodze uchwały.
4. Terenem udostępnionym do prowadzenia amatorskiego połowu ryb są staw łowisko i dwie groble stawu o obrysie zbliżonym do trójkąta. Trzecia grobla,
będąca pastwiskiem dla zwierząt (część wschodnia od owczarni do jazu) może być
udostępniona do rozgrywania zawodów wędkarskich, ujętych w aktualnym
terminarzu zawodów Okręgu PZW w Radomiu.
5. Akceptując regulamin wędkujący wyraża zgodę na dokonanie przez obsługę
łowiska lub osoby uprawnione, kontroli ilości i masy złowionych ryb.
6. Na terenie łowiska obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
PZW oraz zawarte w niniejszym Regulaminie,
7. Prawo do wędkowania na łowisku mają członkowie Okręgu Radomskiego i
Kieleckiego PZW posiadający kartę wędkarską, po wniesieniu składki na
zagospodarowanie i ochronę wód i uzyskaniu zezwolenia na amatorski połów ryb
wędką w macierzystym Okręgu, po wniesieniu składki i uzyskaniu zezwolenia na
łowisko

o

ograniczonej

dostępności

„Staw

Wólka

Magierowa”

oraz

przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie – z zastrzeżeniem ust. 3.
8. Wniesienie składki oznacza akceptację regulaminu.
9. Składka może być wnoszona za wstęp jednorazowy lub abonament z pięcioma
wejściami jednorazowymi.

10. Raz wniesione składki za wejście jednorazowe jak i abonament, nie podlegają
zwrotowi.
11. Wejście jednorazowe może być realizowane jeden raz w ciągu dnia jako pobyt
ciągły. Traci ważność z chwilą opuszczenia łowiska.
12. Wędkarz jest zobowiązany posiadać przy sobie zezwolenie na wejście
jednorazowe lub abonamentowe, ostemplowane, z wpisaną godziną wejścia i
okazywać je organom upoważnionym do kontroli lub obsłudze łowiska, na każde
wezwanie.
13. Pod

pojęciem

„gospodarz

łowiska”

rozumie

się

osobę

wyznaczoną

do udostępnienia łowiska oraz sprawującego nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego Regulaminu.
14. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na łowisku, stosuje się rezerwację
telefoniczną.
15. W przypadku dużej ilości wędkarzy na łowisku zastrzega się możliwość
czasowego wstrzymania wydawania zezwoleń bądź zamknięcia łowiska na czas
przeprowadzenia niezbędnych prac techniczno-sanitarnych..
16. Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie, o czym powiadomi wędkarzy w sposób przyjęty w Okręgu.
17. Zarząd Okręgu ustala terminy oraz godziny udostępnienia łowiska.
18. Zarząd Okręgu ustala rodzaje składek i ich wysokość za udostępnienie łowiska.

II. Wymiary ochronne ryb.
1. Dla poniżej wymienionych gatunków ryb wprowadza się następujące wymiary
ochronne:
1) karp do 40 cm i powyżej 65 cm,
2) amur do 55 cm i powyżej 70 cm,
3) szczupak do 55 cm i powyżej 80 cm,
4) sandacz do 55 cm i powyżej 80 cm,
5) lin, jaź do 30 cm,
6) karaś pospolity do 25 cm,
7) okoń do 20 cm i powyżej 35 cm,
8) płoć do 15 cm i powyżej 30 cm,
9) leszcz do 30 cm.

2. Dla nie wymienionych gatunków ryb obowiązują wymiary ochronne i limity
połowu, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW z zastrzeżeniem, że
limity dotyczą wejścia jednorazowego, a nie dobowego.

III. Limity połowu ryb przy wejściu jednorazowym.
1.Stosuje się następujące limity w połowach ryb;
1) karp – 1 szt.
2) amur biały – 1 szt.
3) szczupak – 1 szt.
4) sandacz – 1 szt.,
Można zabrać z łowiska 1 szt. wybraną z gatunków określonych w pkt. 1-4.
5) lin, karaś pospolity - łączny limit wynosi 2 szt.
6) okoń – 5 szt.,
7) karaś srebrzysty – 5 szt.,
8) jaź – 2 szt.
2. Łączna ilość przeznaczonych do zabrania ryb z gat. określonych w pkt. 1- 8 nie może
przekroczyć 10 szt.
3. Dopuszcza się ponadto zabranie z łowiska ryb z gatunków niewymienionych powyżej w
ilościach – zgodnie z RAPR PZW.
.

IV. Zasady prowadzenia połowu ryb.
1. Wędkowanie odbywa się wyłącznie w godzinach otwarcia łowiska, maksymalnie
na dwie wędki z brzegu.
2. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową w terminach i na zasadach
ustalonych przez Zarząd Okręgu.
3. Połów ryb metodą „na żywca” jest dozwolony od 01 czerwca.
4. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,
który przybył na nie wcześniej.
5. Obsługa łowiska wyznacza i numeruje stanowiska wędkarskie.
6. Wędkarz zajmujący stanowisko wędkarskie lub łowiący na łowisku jest
zobowiązany stosować się do zaleceń gospodarza łowiska.
7. W czasie wędkowania, wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

8. Każdy wędkarz zobowiązany jest do utrzymania w czystości zajmowanego
stanowiska oraz terenu udostępnionego do połowu.
9. Złowione ryby, których wędkarz nie zamierza zabrać ze sobą oraz niewymiarowe
natychmiast wpuszcza się do wody, z zachowaniem należytej staranności (nie
dotyczy zawodów wędkarskich rozgrywanych na „żywej rybie”).
10. Wędkarz przebywający na terenie łowiska z osobą towarzyszącą, która nie wniosła
składki na połów ryb na łowisku, musi bezwzględnie o tym fakcie powiadomić
obsługę łowiska. Łowienie przez taką osobę jest niedozwolone.
11. Zakazuje się jakiegokolwiek znakowania łowiska.
12. Zakazuje się samowolnego wycinania i niszczenia roślinności, w tym łamania
gałęzi, drzew i krzewów z przeznaczeniem np.: na podpórki pod wędki.
13. Obowiązuje zakaz wynoszenia i wywożenia zanęt i przynęt.
14. Złowione ryby powinny być przetrzymywane w stanie żywym wyłącznie w
siatkach wędkarskich, wykonanych z miękkich materiałów rozpiętych na
sztywnych obręczach, o długości co najmniej 1,5 m.
15. Każdy wędkarz przetrzymuje złowione przez siebie ryby we własnej siatce
wędkarskiej i nie może ich przekazywać innym osobom.
16. W siatce nie wolno przetrzymywać większej ilości ryb, niż wynika to z limitów
dobowych połowu.
17. Obowiązkowo należy posiadać podbierak i urządzenie do wyhaczania ryb.
18. Obowiązuje zakaz brodzenia.
19. Obieranie i patroszenie ryb na łowisku jest zabronione.
20. Zabrania się:


wprowadzania na teren łowiska zwierząt,



palenia ognisk – grillowanie tylko w miejscu do tego wyznaczonym,



rozbijania namiotów,



kąpieli w łowisku,



nadużywania alkoholu,



używania środków odurzających,



głośnego zachowania się,



przemycania złowionych ryb,



zaśmiecania łowiska,



dewastacji i kradzieży.

V. Inne postanowienia.
1. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren łowiska (dotyczy wszystkich
grobli), za wyjątkiem organizatora zawodów wędkarskich, po uzyskaniu zgody
gospodarza łowiska.
2. Decyzję o wstrzymaniu prawa do wędkowania podejmuje gospodarz łowiska,
poprzez wycofanie zezwolenia.
3. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy
osobiste pozostawione na łowisku.
4. Rodzice przebywający z dziećmi zobowiązani są do ich pilnowania i ponoszą za
nie całkowitą odpowiedzialność.
5. W przypadku nawałnic, burzy i innych gwałtownych zdarzeń należy bezzwłocznie
złożyć wędki i schować się poza łowiskiem.
6. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatów
dezynfekujących rany po ukłuciach np. haczykiem.
7. Wędkarze biorą na siebie pełną

odpowiedzialność cywilną za ewentualne

zdarzenia losowe.

VI. Zawody Wędkarskie.
1. Zawody wędkarskie na łowisku rozgrywane są wyłącznie na „żywej rybie”.
2. W czasie rozgrywania zawodów wędkarskich obowiązują okresy i wymiary
ochronne ryb, określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Nie
obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu.
3. Maksymalny czas trwania zawodów wynosi 4 godziny.
4. Po upływie połowy czasu trwania zawodów, złowione ryby muszą być
przeważone i wypuszczone z powrotem do łowiska.
5. Uczestnik zawodów może łowić na jedną wędkę.
6. W przypadku nie wykorzystania wszystkich stanowisk pod zawody wędkarskie,
o dopuszczeniu indywidualnego połowu ryb decyduje gospodarz łowiska,
w porozumieniu z organizatorem zawodów.
7. Zawody mogą odbywać się w niedziele, w odstępach co dwa tygodnie,
wg. terminów przyjętych przez Zarząd Okręgu. Dopuszcza się organizację
zawodów w innych terminach, za zgodą Zarządu Okręgu.

8. Organizator zawodów zobowiązany jest do zgłoszenia ilości zawodników,
najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem ich rozegrania.
9. Organizator

zawodów,

przed

ich

rozpoczęciem,

udokumentowania prawa do wędkowania przez

zobowiązany

jest

do

zawodników tj. posiadania

wniesionych składek oraz posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb na
łowisku.
10. Zawodnicy zachowują prawo do wędkowania po zawodach, do czasu zamknięcia
łowiska w tym dniu, po dokonaniu dopłaty do kwoty – jak za wejście
jednorazowe, wg zasad określonych w rozdz. I pkt. 11
11. Informację o rezerwacji łowiska zamieszcza się w sposób przyjęty w Okręgu
Radomskim PZW.
12. Organizator

zawodów

ponosi

odpowiedzialność

za

ich

przebieg

oraz

przestrzeganie regulaminu łowiska przez uczestników.
13. Wszelkie sprawy, nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga na miejscu
gospodarz łowiska.
Regulamin został zatwierdzony
uchwałą Nr 10/2018
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu
z dnia 03.03.2018 r.
Uwaga: zmiany w kolorze czerwonym

Załącznik nr 4 do protokołu nr 3
z posiedzenia PZO z dnia 03.03.2018 r.
Uchwała nr 11/2018
Prezydium Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 03 marca 2018 roku.
w sprawie udostępnienia łowiska „Wólka Magierowa” do rozegrania zawodów wędkarskich i
połowu metodą spinningową
Na podstawie § 48 ust. 1 i 2 w związku z § 47 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku
Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
W 2018 roku udostępnia się łowisko Wólka Magierowa do rozegrania zawodów wędkarskich
w poniżej wymienionych terminach:
1) kwiecień (08; 22),
2) maj (06; 20),
3) czerwiec (17),
4) lipiec (01; 15; 29),
5) sierpień (12; 26),
6) wrzesień (09; 23),
7) październik (07).
§2
1) Dla koła PZW nr 16 „Lotnik” Nowe Miasto przysługują trzy nieodpłatne terminy
zawodów oraz dwa nieodpłatne terminy dla koła PZW nr 3 Drzewica.
2) Koła PZW nr 3 i nr 16 mogą organizować zawody w innych terminach niż określone
w § 1 jednak o pierwszeństwie do organizacji zawodów będzie decydowała kolejność
zgłoszeń do Okręgowego Terminarza Zawodów.
§3
Udostępnia się łowisko „Wólka Magierowa” do indywidualnego połowu metodą spinnigową
w poniżej wymienionych terminach:
1) 1 maja,
2) od 31 maja do 03 czerwca,
3) od 15 października do zamknięcia łowiska w br. w wyznaczone dni, które zostaną
podane do wiadomości wędkarzy.
W terminach określonych w punktach 1 i 2 nie będzie można prowadzić połowu ryb innymi
metodami połowowymi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura zarządu Okręgu.
§6
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu:
Wiceprezes ds. Zagospodarowania
i Ochrony Wód:
Andrzej Lipiński

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

Załącznik nr 5 do protokołu nr 3

z posiedzenia PZO z dnia 03.03.2018 r.
Uchwała nr 12/2018
Prezydium Zarządu Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
z dnia 03 marca 2018 roku
w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska „Wólka Magierowa”
Na podstawie § 48 ust. 1 i 2 w związku z § 47 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku
Wędkarskiego uchwala się, co następuje:
§1
W kwietniu 2018 roku udostępnia się do wędkowania łowisko Wólka Magierowa w poniżej
wymienionych terminach:
 02.04.2018 r.
 7-8.04.2018 r.
 14-15.04.2018 r.
 21-22.04.2018 r.
 28-29.04.2018 r.
§2
Terminy udostępnienia łowiska w maju 2018 r. podane zostaną do wiadomości w ostatnim
tygodniu kwietnia.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu.
§5
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu.
Za Zarząd Okręgu:

Wiceprezes ds. Zagospodarowania
i Ochrony Wód:
Andrzej Lipiński

Prezes Zarządu Okręgu:

Antoni Chmura

