
KOŁO „BESKID POGÓRZE” 

W  POGÓRZU 
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  

obowiązujący na łowisku „Żwirownia w Pogórzu” 

 

1. Gospodarzem  Łowiska „Żwirownia w Pogórzu” jest Koło PZW „Beskid” w Pogórzu.  

      2.   Uprawnienia do wędkowania: 

a) Prawo do amatorskiego połowu ryb na łowisku w Pogórzu mają członkowie Polskiego             

Związku Wędkarskiego posiadający opłaconą składkę członkowską, składkę okręgową na 

zagospodarowanie wód oraz wykupione zezwolenie całoroczne lub jednodniowe na dany  

rok. 

b) Liczba wydawanych zezwoleń całorocznych na łowisko „Żwirownia w Pogórzu” 

ograniczona jest do 300 zezwoleń całorocznych na rok. Pierwszeństwo do wykupienia 

zezwoleń całorocznych mają członkowie Koła PZW „Beskid Pogórze, którzy mieli 

wykupione zezwolenia w poprzednim roku. W dalszej kolejności o sprzedaży decyduje staż 

członkowski w kole. 

c)  Osoby towarzyszące członkom Koła  mogą wędkować w granicach łowiska członka, na 

jedna wędkę, w ramach dwóch wędek wspólnie  w ramach limitu dziennego członka. 

    3. Zasady połowu: 

a) Okres połowów obowiązuje od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku po opłaceniu 

karty. Połowy nocne dozwolone są od 01 kwietnia do 31 października danego roku. 

 b)  Połowy dozwolone są na dwie wędki na wszystkich stawach we wszystkie dni tygodnia.                                   

c) Do 30 czerwca dozwolone jest zabranie nie więcej niż 12 ryb, w ramach limitu 

zezwolenia całorocznego, wymienionych w tabeli 4a regulaminu łowiska. 

  4. Zezwala się na połów następujących gatunków ryb (dobowo) - dotyczy wędkarzy z    

całoroczną kartą połowu: 

 

a) ryby, które wpisujemy do karty połowu:   

 

Ryba 

 

Ilość sztuk 

Wymiar 

ochronny 

Węgorz 1 60 cm 

 Sandacz   1  /co 7 dni / 60 cm 

Szczupak 1 / co 7 dni / 60 cm 

Sum 1  70 cm 

Amur 1/powyżej 90 cm zakaz  

zabierania/ 

50 cm 

Karp  2 /powyżej 60 cm zakaz 

zabierania 

 

35 cm 

Jesiotr 1 / co 30 dni / 70 cm 

Lin 1 30cm 

 

 



 

 

b)ryby które nie wpisujemy do karty połowów całorocznych 

 

Ryba 

 

Ilość sztuk 

Wymiar 

ochronny 

Leszcz 3 35 cm 

Karaś 3 35 cm 

Płoć 5 25 cm 

Jaź 1 25 cm 

Okoń 3 25 cm 

/obowiązuje na wszystkich akwenach / 

c) Zakaz zabierania płoci, karasi, leszczy, okoni ze stawu nr 4 i 5. 

d) Okres ochronny szczupaka i sandacza obowiązuje od 1 stycznia do dnia 31 maja. Okresy 

ochronne oraz wymiary i limity połowu pozostałych gatunków ryb zgodnie z regulaminem PZW i 

regulaminem Koła. 

 5. Wędkujący na zezwolenia jednodniowe mają prawo do połowu od 6.oo do zmierzchu i zabrania 

dwóch limitowanych ryb wg  pt. 4a, oraz ryb wg tabeli 4b. Ryby z tabeli 4a i 4b wpisujemy do karty 

połowu  przed ponownym zarzuceniem wędki. Zabrania się zabierania szczupaka, sandacza, 

jesiotra, karpia powyżej 50cm, oraz karasi, leszczy, płoci, okoni ze stawu nr 4 i 5.    Po zakończeniu 

wędkowania kartę należy obowiązkowo włożyć do skrzynki umieszczonej przy tablicach 

informacyjnych.  

6. Każdy wędkarz po złowieniu miarowych ryb i podjęciu decyzji o ich zabraniu zobowiązany jest 

niezwłocznie dokonać wpisu do karty połowu, wyrwania kartki z bloczka (dotyczy zezwolenia 

całorocznego) oraz ryby przechowywać w siatce /wg regulaminu PZW/ w stanie żywym do końca 

połowu. 

7. W razie zarybienia stawów wędkarskich Zarząd Koła może ogłosić zamknięcie danego stawu na 

odpowiedni okres oraz udostępnia inny staw do połowów w tym okresie. 

8. Zabrania się dokonywania zamiany złowionych ryb wpisanych do karty połowu, znajdujących się 

w siatce oraz odnoszenia ich ze stanowiska przed końcem wędkowania. 

9. Zabrania się połowu ryb metodami i systemami niezgodnymi z regulaminem PZW. 

10. Zabrania się połowu ryb za pomocą kotwicy dwuramiennej oraz innych kotwic z wyjątkiem 

spinningu. 

11. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest od 1 czerwca do 31 grudnia za wyjątkiem 

stawów 1, 2, 3. 

12.Zarząd Koła  „Beskid” Pogórze ma prawo wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące 

wymiaru i okresu ochronnego ryb. 

13. Zabrania się pozostawienia zarzuconych wędek bez nadzoru ich właściciela oraz blokowania 

zajmowanego stanowiska przez pozostawienie niezarzuconych wędek na okres dłuższy niż 30 

minut. 



14. Członkowie koła wędkarskiego zobowiązani są do uczestnictwa w czynach społecznych na 

rzecz łowiska w wymiarze 5 godz.: przydział prac, sprawdzanie ich wykonania oraz wpisów do 

karty czynów dokonują: Gospodarz Koła lub Wiceprezes ds. Gospodarczych. 

15. Zabrania się wnoszenia  ryb w obręb łowiska  złowionych na innych łowiskach bez  

     zgody Zarządu Koła.  

16.Każdego wędkarza i osoby towarzyszące przebywające na terenie ośrodka obowiązuje 

kulturalne zachowanie, dbałość o czystość i porządek oraz mienie łowiska, zabrania się 

spożywania alkoholu. 

17.Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, wędkowania ze sprzętu pływającego, mycia 

samochodów,  wycinania drzew i krzewów,  wchodzenia na lód oraz palenia ognisk nie mniejszej 

niż 10 m od lasu. 

18.Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami, wjazdu na teren łowiska 

przyczepami kampingowymi i tzw. ”kamperami” oraz biwakowania na parkingach. Zezwala się 

na zatrzymywanie się samochodami przy ul. Wierzbowej /przy stawie 4 i 5/ na czas do 10 minut 

w celu wyładowania i załadowania sprzętu wędkarskiego. Zezwala się na rozbijanie w obrębie 

stanowiska wędkarskiego parasoli i namiotów wędkarskich /bez podłogi/. 

19.Prawo kontroli połowów oraz przestrzegania niniejszego regulaminu przysługuje Gospodarzowi, 

Społecznej Straży Wędkarskiej oraz Zarządowi. Kontrolujący ma prawo w uzasadnionych 

przypadkach kontroli zawartości plecaków, toreb i pojazdów, przyczep namiotów itp. 

20.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za poprawione wpisy 

kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować wniosek do sądu koleżeńskiego. 

21. Połów dozwolony jest jedynie w ramach jednego stawu i jednego stanowiska. 

22. Za zaśmiecanie łowiska kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu. 

23. Po wyczerpaniu  limitu  połowu obowiązuje zakaz wędkowania, nie przysługuje zakup drugiego      

      zezwolenia całorocznego. 

24. Podczas zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło „Beskid Pogórze” można  zabrać  

      jedna rybę po uprzednim wpisaniu do karty połowu.           . 

25.Wędkujący od 23.oo do 5.oo mają obowiązek wpisania się do rejestru połowów nocnych.  

26.Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu będą stosowane kary do pozbawienia  

prawa wędkowania na łowisku w Pogórzu włącznie, niezależnie od kar nałożonych przez Sądy 

Organizacyjne i Sądy Grodzkie. 

27. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązuje regulamin amatorskiego połowu 

ryb PZW. 

28. Wszystkie zmiany regulaminu mogą być podjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu 

Koła „Beskid” Pogórze.  

29.Wykupienie  karty całorocznej lub zezwolenia jednodniowego oznacza akceptację zasad zawartych 

w niniejszym regulaminie.  

30. Sprzedaż zezwoleń całorocznych odbywa się w Bielsku Białej, ul. Żywiecka 11, oraz na łowisku w  

Pogórzu od 02 stycznia do 30 kwietnia danego roku,  sprzedaż zezwoleń jednodniowych na łowisku w 

Pogórzu od 10 maja do 31 października danego roku.     

 Koszt wykupienia zezwolenia całorocznego oraz jednodniowego znajduje się na stronie  

 internetowej Koła oraz w gablotkach na łowisku w Pogórzu.  

 



 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu Łowiska, Zarząd Koła 

/gospodarz łowiska/ zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania  oraz 

odmówienia sprzedaży zezwolenia na określony okres. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 roku. 

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Bielsku Białej  w dnia 16.01.2020 r. 

 

                                                                               Zarząd Koła „BESKID POGÓRZE” 

 

 

 


