
 

Uchwała nr 87/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 20.11.2019 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia składek i opłat oraz wzoru zezwolenia i warunków uprawiania 

amatorskiego połowu ryb na łowisku specjalnym nr 654 „Bażyna” 

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

oraz uchwały Nr 177/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 
z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW 

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na łowisku 

specjalnym  nr 654 „Bażyna” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W sprawach nie ujętych w szczegółowych warunkach uprawiania amatorskiego połowu 

ryb na łowisku specjalnym nr 654 „Bażyna” obowiązują przepisy zawarte                        

w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez 

Zarząd Główny PZW w Warszawie oraz ,,Ogólne warunki uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                    

w Katowicach od 2020 r. 
 

§ 2 

1. Zatwierdza wzór zezwolenia jednodniowego na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku 

karpiowym nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

2. Zatwierdza wzór zezwolenia jednodniowego na amatorski połów ryb wędką                           

 na zbiornikach nr 3 i 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Zatwierdza wzór zezwolenia rocznego na amatorski połów ryb wędką na zbiornikach                        

nr 3 i 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura ZO. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 95/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 22.11.2018 r. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. 

 

 

 

 

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych                                                   Prezes ZO             

                                                                                                                                                                                                                 

Edward Totoń                                                                   Mirosław Iwański 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

w Katowicach z dnia 20.11.2019 r.                                                                                                                                                                                                 
 

Szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na łowisku 

specjalnym nr 654 „Bażyna” zwane w dalej ,,Regulaminem”  

Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. 

 

I. Warunki ogólne 

 

Łowisko specjalne karpiowe – mieszane nr 654 „Bażyna” jest akwenem położonym                           

w Lubomi przy ul. Raciborskiej. Opiekę i gospodarkę rybacko-wędkarską prowadzi Koło 

PZW nr 62 w Wodzisławiu Śl. na podstawie uchwały nr 9/2011 Prezydium Zarządu Okręgu   

w Katowicach z dnia 28.04.2011 r. zatwierdzonej uchwałą nr 12/2011 Zarząd Okręgu PZW               

w Katowicach z dnia 26.11.2011 r. 

 Amatorski połów ryb mogą dokonywać osoby, które przestrzegają obowiązujące 

przepisy wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i regulaminu łowiska. 

 Zbiornik nr 654 Bażyna jest własnością Okręgu PZW w Katowicach a gospodarzem 

łowiska jest Koło PZW nr 62 Wodzisław Śl. 

Obecnie na łowisku udostępnione są trzy zbiorniki: 

 Zbiornik nr 2 jest łowiskiem karpiowym na zasadzie „złów i wypuść”, który jest 

zarybiany karpiem powyżej 50 cm. Na zbiorniku zostało wyznaczonych                          

22 ponumerowanych stanowisk wędkarskich z których odbywa się połów. 

 Zbiorniki nr 3 i 4 są łowiskami mieszanymi, gdzie obowiązują limity połowu  

i wymiary ochronne ryb. Na zbiorniki 3 i 4 wydanych zostanie rocznie do 300 sztuk 

imiennych zezwoleń na wędkowanie. 

 

1. Regulamin oraz wysokość składki na zarybienie łowiska ustalana jest przez Zarząd Koła 

PZW nr 62 w Wodzisławiu Śl. i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu PZW                                                   

w Katowicach. Zarząd Okręgu PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo 

wprowadzenia zmian i poprawek w regulaminie. 

2. Uprawnionymi do wędkowania na łowisku są osoby posiadające kartę wędkarska oraz 

zezwolenie na roczny lub dzienny połów ryb.  Do zezwolenia dołączony jest rejestr 

połowu ryb będący jego integralną częścią. 

3. Zezwolenie roczne można nabyć u skarbnika w siedzibie koła, a jednodniowe                                                 

u gospodarza zbiornika bezpośrednio na łowisku. Godziny urzędowania określa 

komunikat dostępny na tablicach ogłoszeń w siedzibie Koła PZW nr 62 Wodzisław Śl.  

oraz na stronie internetowej koła www.wodzislaw-slaski.pzw.org.pl   

4. Od 1 stycznia 2020 roku ceny składek rocznych na ochronę i zagospodarowanie 

łowiska wynoszą: 

 dla członków PZW – 220,00 zł    

 dla członków PZW zdających zezwolenie z roku poprzedniego – 200,00 zł 

 dla niezrzeszonych i cudzoziemców - 400,00 zł. 

 dla członków PZW do lat 16 – 120,00 zł. 

5. Cena składki jednodniowej/zezwolenia na zb. nr 3 i 4 wynosi: 

http://www.wodzislaw-slaski.pzw.org.pl/


 

 30,00 zł dla członków PZW, 

 40,00 zł dla niezrzeszonych i cudzoziemców. 

6. Na łowisko karpiowe wydawane będą tylko składki/zezwolenia jednodniowe                    

- numerowane (lub ich wielokrotność) w cenie:    

 25,00 zł dla członków PZW od niedzieli do piątku, 

 35,00 zł dla członków PZW od piątku do niedzieli,    

 40,00 zł dla niezrzeszonych i cudzoziemców od niedzieli do piątku 

 50,00 zł dla niezrzeszonych i cudzoziemców od piątku do niedzieli 

7. Na łowisko specjalne obejmujące zbiorniki 3 i 4 wydawanie składek/zezwoleń 

jednodniowych uzależnione jest od pojemności łowiska i presji w danym dniu. 

8. Podstawą wydania zezwolenia dla niezrzeszonych i cudzoziemców na roczny  

lub jednodniowy połów ryb jest telefoniczne uzgodnienie z gospodarzem łowiska 

terminu połowu oraz wpłata na konto Okręgu podanej kwoty w ust. 4, 5 lub 6. 

 Członkowie PZW po telefonicznym uzgodnieniu mogą wykupić zezwolenie 

jednodniowe u gospodarza łowiska. Numer telefonu gospodarza łowiska 695 032 030. 

 Niezrzeszeni i cudzoziemcy dokonują wpłaty wyłącznie na konto Okręgu: BNP 

PARIBAS NR 10 1750 1035 0000 0000 2192 8337. Te dane będą również podane na 

stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pzw.org.pl i tablicy ogłoszeń na terenie 

łowiska. 

9. Zezwolenie roczne jest ważne od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 

10. Zezwolenie z wpisem nazwiska i numeru karty wędkarskiej wydawane będzie                   

po wniesieniu opłat. 

11. Na zbiorniku specjalnym dopuszcza się rozgrywanie zawodów wędkarskich                       

po wniesieniu opłaty za wynajem zbiornika, ustalonej przez gospodarza łowiska.                

Ze startowego zwolnione są zawody mistrzowskie rozgrywane przez koło będące 

gospodarzem zbiorników (terminy i miejsca rozgrywania zawodów podane zostaną  

na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej koła). 

                                                         

II. WARUNKI WĘDKOWANIA: 

 

1. Łowisko jest czynne od 15 marca do 30 listopada. 

2. Łowisko specjalne jest otwarte od świtu do zmierzchu a od 15 marca do 31 

października przez całą dobę oraz na łowisku karpiowym (zbiornik nr 2) dopuszcza 

się wędkowanie przez całą dobę do zamarznięcia stawu. 

3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie z brzegu, za pomocą dwóch wędek lub jednej 

wędki spinningowej. 

4. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać datę, a po złowieniu ryby objętej 

limitem przeznaczonej do zabrania należy niezwłocznie dokonać wpisu do rejestru 

zezwolenia. 

5. Na zbiorniku nr 2 (łowisko karpiowe): 

a) wędkowanie dozwolone jest wyłącznie z brzegu za pomocą dwóch wędek metodą 

gruntową z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich, 

b) wędkarz ma obowiązek posiadania maty karpiowej tzw. kołyski oraz dużego 



 

podbieraka, 

c) po złowieniu ryby objętej rejestrem można dokonać jej pomiaru i zważenia                   

na macie karpiowej tzw. kołysce oraz ewentualnego zrobienia zdjęcia a następnie 

należy niezwłocznie wypuścić ją z powrotem do zbiornika i dokonać wpisu                  

do rejestru zezwolenia, 

d) dopuszcza się stosowanie sprzętu pływającego zdalnie sterowanego tzw. modeli  

do wywozu przynęty i zanęty, 

e) obowiązuje posiadanie i stosowanie tzw. ,,odkażacza” do wszystkich złowionych 

ryb, 

f) doba wędkarska zaczyna się od godz. 12
00 

w południe dnia pierwszego do godz. 

12
00

 dnia następnego. 

 

III. OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY: 

 

Ze względu na szczególny charakter łowiska, które znajduje się w ,,Parku Przyrodniczo 

-Krajobrazowym”, należy przestrzegać następujących przepisów: 

 

1. Obowiązują następujące zakazy: 

a)  nęcenia z łodzi i innego sprzętu pływającego, z wyjątkiem zbiornika nr 2 

(karpiowego) 

b)  przywożenia ryb złowionych na innych łowiskach, 

c)  podmiany ryb znajdujących się w siatce, 

d)  patroszenia ryb w obrębie łowiska, 

e)  zaśmiecania, niszczenia drzew, krzewów i umocnień brzegowych, 

f)  palenia ognisk, 

g)  łowienia podrywką na zbiornikach wraz z rowami, 

h)  wprowadzania psów,   

i) regulowania wody na przepływach przez osoby do tego niepowołane, 

j) połowu z lodu, 

k)  wędkowania w miejscu oznaczonym tablicami. 

 

2. Na łowisku obowiązuje: 

a) zachowanie ciszy, 

b) parkowanie pojazdów w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, 

c) ograniczenie stosowania zanęty roślinnej (suchej) do jednego kilograma na dobę. 

 

IV. LIMITY POŁOWU I WYMIARY OCHRONNE 

 

1. Na łowisku mieszanym (zbiornik 3 i 4) obowiązują następujące wymiary ochronne   ryb: 

 karp          -  do 35 cm i powyżej 65 cm 

 amur         -  do 50 cm 

 szczupak   - do 50 cm i ponad 80 cm        

2. Obowiązują następujące dobowe limity połowu ryb:   

 zezwolenie roczne i jednodniowe – karp, szczupak, sandacz, amur, lin i węgorz - 



 

2 sztuki na dobę łącznie, 

 pozostałe gatunki do 5 kg/dobę łącznie, 

3. Zezwolenie roczne po złowieniu 25 sztuk łącznie karpia, szczupaka, sandacza, amura                                  

i węgorza traci swą ważność – istnieje możliwość wykupienia drugiego zezwolenia. 

Cena drugiego zezwolenia rocznego wynosi 200,00 zł. 

Limit ryb dla drugiego zezwolenia wynosi 15 szt. w/w gatunków. 

 

V. OBOWIĄZKI WĘDKARZA: 

 

1. Rejestracja połowów ryb jest obowiązkiem każdego wędkującego, wędkowanie  

bez rejestru jest   wykroczeniem i podlega karze grzywny albo karze nagany oraz podlega 

orzecznictwu sądów koleżeńskich. 

2. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej  

przez funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Rybackiej; strażników: Społecznej 

Straży Rybackiej, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży Łowieckiej i Straży 

Leśnej oraz upoważnionych osób przez Zarząd koła PZW nr 62 Wodzisław Śl. Podczas 

kontroli należy okazać: legitymację członkowską PZW (w przypadku członka PZW), 

kartę wędkarską, zezwolenie wraz z rejestrem oraz złowione ryby. 

3. W przypadku złowienia ryby niewymiarowej wędkarz zobowiązany jest niezwłocznie 

wypuścić ją  do zbiornika bez względu na jej żywotność. 

4. Na łowisku karpiowym wędkarz ma obowiązek posiadania maty karpiowej oraz dużego 

podbieraka. Po złowieniu ryby i jej zważeniu oraz ewentualnym wykonaniu zdjęcia, rybę 

niezwłocznie należy wypuścić do wody. 

5. Po zakończeniu wędkowania złowione ryby należy przenosić ze stanowiska  

do zaparkowanego w oznaczonym miejscu pojazdu bezwzględnie tylko w siatce 

wędkarskiej. 

6. W przypadku rozgrywania zawodów wędkarz jest zobowiązany do opuszczenia łowiska 

lub zajęcia innego miejsca wskazanego przez organizatora. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez wędkującego postanowień niniejszego 

regulaminu zostaje mu zatrzymane przez kontrolującego zezwolenie bez prawa do zwrotu 

kosztów jego nabycia. 

1.1. Jednocześnie podlega on karze zgodnie z obowiązującym prawem. 

1.2.  Na zatrzymanie zezwolenia wędkarzowi przysługuje prawo do złożenia odwołania  

do Zarządu Koła PZW nr 62 w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Zarząd Koła PZW nr 62 ma prawo odmówić wydania zezwolenia osobom karanym  

za wykroczenia przeciw Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz Regulaminowi 

Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

3. W przypadku nie zdania zezwolenia (rejestru) z poprzedniego roku przy zakupie nowego 

zezwolenia cena zostaje podniesiona o 50,00 zł. dla zezwoleń rocznych i 10,00 zł  

dla zezwoleń okresowych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte                                



 

w aktualnym Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW ( RAPR) wydanym przez  ZG 

PZW oraz   przepisy zawarte w ,,Ogólnych warunkach uprawiania  amatorskiego połowu 

ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach  od 2020 r.” 

5. Zarząd Okręgu i koła w uzasadnionych przypadkach może na określony okres dokonać 

zmian w niniejszym regulaminie wywieszając je na tablicy ogłoszeń łowiska                               

i powiadamiając Okręg o wprowadzonych zmianach 

6. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zamknięcia łowiska na czas trwania 

zawodów wędkarskich oraz po zarybieniu. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

w Katowicach z dnia 20.11.2019 r. 

                                                                                                                                                                                                        

Wzór 

Okręg PZW w Katowicach 
40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35 
Koło PZW nr 62 Wodzisław Śl. 
……………………………………………. 

(uprawniony do rybactwa) 

 

JEDNODNIOWE ZEZWOLENIE 
 
NR.............. 
 
na amatorski połów ryb wędką na ZBIORNIKU 
KARPIOWYM nr 2 (654) „BAŻYNA” 

 
ważne w dniu..................................... 
 
IMIĘ...................................................................................... 
 
NAZWISKO.......................................................................... 
 
Nr karty wędkarskiej............................................................ 
…………….                                 ……………… 
 PREZES                                       SKARBNIK 

 
NA ZBIORNIKU NR 2 - KARPIOWYM 
OBOWIĄZUJE ZASADA ZŁÓW I WYPUŚĆ!!! 
 
Rejestr połowu ryb 
GATUNKI RYB, KTÓRE NALEŻY REJESTROWAĆ: 

        1. Karp,                           
        2. Amur                             
 

Gatunek 
ryby 

sztuk kg cm uwagi 

1     

2     

3     

4     

     

     
Opłaty: 
NIEZRZESZONY 40,00 zł od niedzieli do piątku (wpłata wyłącznie na konto Okręgu) 
                             50,00 zł od piątku do niedzieli (wpłata wyłącznie na konto Okręgu) 
CZŁONEK PZW   25,00 zł  od niedzieli do piątku (wpłata u gospodarza łowiska) 
                     35,00 zł  od piątku do niedzieli (wpłata u gospodarza łowiska) 
 
 

 

Aktualna treść regulaminu 
 
 



 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/2019                                                                                                                                                                                                          
Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

w Katowicach z dnia 20.11.2019 r. 

Wzór 

Okręg PZW w Katowicach 
40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35 
Koło PZW nr 62 Wodzisław Śl. 
……………………………………………. 

(uprawniony do rybactwa) 
 

JEDNODNIOWE ZEZWOLENIE 
 
NR.............. 
 
na amatorski połów ryb wędką na ZBIORNIKACH 
nr 3 i 4 (654)  „BAŻYNA” 

 
ważne w dniu......................... 
 
IMIĘ...................................................................................... 
 
NAZWISKO.......................................................................... 
 
Nr karty wędkarskiej............................................................. 
 
 
…………..                                                 …………… 
 PREZES                                                  SKARBNIK 

 
 
 
Rejestr połowu ryb 
Gatunki ryb, które podlegają rejestracji: 

1. karp,                      6. węgorz, 
2. lin,                         7. karaś, 
3. szczupak,               8. okoń, 
4. sandacz,                9. płoć, wzdręga, 
5. amur,                     10. inne. 
 

 
Gatunek 

ryby 
sztuk kg cm uwagi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9      

10     
 



 

 LIMITY POŁOWU I WYMIARY OCHRONNE 
1. Na łowisku mieszanym 3 i 4 obowiązują następujące wymiary             

ochronne ryb: 

-  karp               -  do 35 cm i powyżej 65 cm 

- amur              -  do 50 cm 

- szczupak        - do 50 cm i ponad 80 cm 

- pozostałe zgodnie RAPR              
2.    Obwiązują następujące limity połowowe:    

   - karp, szczupak, sandacz, amur, lin, węgorz - 2 szt./na dobę łącznie, 
   - pozostałe gatunki 5 kg/dobę łącznie, 
    
Opłaty: 
NIEZRZESZONY 40,00 zł (wpłata wyłącznie na konto Okręgu) 
CZŁONEK PZW   30,00 zł (wpłata u gospodarza łowiska) 
 

Aktualna treść regulaminu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 87/2019 
Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

w Katowicach z dnia 20.11.2019 r. 
        
 
Okręg PZW w Katowicach 
40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35 
Koło PZW nr 62 Wodzisław Śl. 
……………………………………………. 

(uprawniony do rybactwa) 

 
ZEZWOLENIE ROCZNE 
na amatorski połów ryb wędką 
na zbiorniku nr 3 i 4 łowiska „BAŻYNA” 

 
 
WAŻNE od 1 stycznia do 31 grudnia 20 … r. 

 
Nr ............... 
 
                                  
 
IMIĘ.................................................................... 
. 
 
NAZWISKO........................................................ 
 
 
Nr karty wędkarskiej........................................... 
 
 
 
……………                                         …………….. 
PREZES                                            SKARBNIK 
 
 
                                 2 
 
1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do 
wędkowania na zbiornikach specjalnych 3 i 4   
łowiska nr 654 „BAŻYNA” użytkowanych przez 
koło PZW nr 62 Wodzisław Śl  Okręgu PZW w Katowicach.   
2. Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem. 
3. Zezwolenie ważne jest jedynie wraz kartą 
wędkarską oraz z legitymacją członkowską PZW 
(za wyjątkiem nie zrzeszonych i cudzoziemców) 
4. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób 
i na zasadach określonych w Regulaminie 
Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez 
Zarząd Główny Polskiego Związku 
Wędkarskiego. 
5. Odstępstwa od zasad przewidzianych w/w 
Regulaminem określają zapisy zamieszczone 
przez uprawnionego do rybactwa w dalszej części 
zezwolenia. 
6. Rejestr połowu ryb − obowiązkowo. 

 
                    3 

Aktualna treść regulaminu. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Wzór 
Rejestr Połowów Rocznych. 
na łowisku Bażyna zbiornik nr 3 i 4 
Gatunki ryb, które podlegają rejestracji: 

1. karp,                       6. węgorz, 
2. lin,                          7. karaś, 
3. szczupak,               8. okoń, 
4. sandacz,                9. płoć, wzdręga, 
5. amur,                     10. inne. 

 
 

 
DATA 

 
Gatunek 

ryby 

 
sztuk 

 
cm 

Suma ryb 
limitowanych 
narastająco 
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