Uchwała nr 37/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 27.02.2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowisk specjalnych nr 503 „Wisła Mała”
i nr 548 „Łącka Grobla”
Na podstawie § 48 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 20.09.2019 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza regulamin łowisk specjalnych: nr 503 „Wisła Mała” położonego w miejscowości
Wisła Mała i nr 548 „Łącka Grobla” położonego w miejscowości Łąka, których gospodarzem
jest Koło PZW nr 44 Pszczyna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór
zezwolenia i rejestru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Upoważnia zarząd koła – gospodarza łowisk specjalnych do dostosowania regulaminu łowisk
do potrzeb w zakresie:
1. ustalania wysokości składek,
2. ustalania limitów połowu ryb,
3. ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy
o rybactwie śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych,
4. miejsca i czasu pobierania składek,
5. zmiany ilości wydawanych zezwoleń.
O wszystkich zmianach gospodarz łowisk jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu.
§3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 44 Pszczyna.
§4
Traci moc uchwała nr 56/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia
09.05.2019 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r.

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych
Edward Totoń

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 27.02.2020 r.

Regulamin łowisk specjalnych
nr 503 „Wisła Mała” i nr 548 „Łącka Grobla”

I

Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowiska specjalne nr 503 „Wisła Mała” i nr 548 „Łącka Grobla” zlokalizowane są:
 nr 503 „Wisła Mała” o pow. 2,4 ha – w miejscowości Wisła Mała, przy drodze nr 939
Pszczyna - Strumień,
 nr 548 „Łącka Grobla” o pow. 6,79 ha - w miejscowości Łąka, w Parku Zwierzyniec,
dojazd od ulicy Łącka Grobla.
Łowiska są typu mieszanego.
II

Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowisk specjalnych nr 503 „Wisła Mała” i nr 548 „Łącka Grobla” jest
Koło PZW nr 44 Pszczyna z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Warownej 37.
III

Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Na łowiskach obowiązuje wspólny regulamin oraz wspólne „Zezwolenie na amatorski
połów ryb wędką”, zwane dalej Zezwoleniem.
2. Prawo do wędkowania na w/w łowiskach mają członkowie PZW z aktualną opłatą
członkowską, po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowiskach
specjalnych nr 503 „Wisła Mała” i nr 548 „Łącka Grobla” na dany rok kalendarzowy.
3. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Rejestr złowionych ryb znajduje się
w Zezwoleniu i podlega obowiązkowemu zwrotowi.
4. Po złowieniu ryby objętej rocznym limitem połowu i włożeniu jej do siatki należy
natychmiast odnotować ten fakt długopisem w rejestrze połowu.
Pozostałe złowione ryby należy wpisać do rejestru po zakończeniu wędkowania.
5. Złowione ryby należy przechowywać w siatkach zgodnych z zapisem w „Ogólnych
warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych
Okręgu PZW w Katowicach od 2020 r.”.
6. Zabrania się podmiany ryb w siatce oraz przekazywania złowionych ryb innemu
wędkarzowi lub osobie trzeciej.
7. Zabrania się dokonywania skreśleń w rejestrze połowu ryb. W przypadku stwierdzenia
braku wpisu zera przed jednocyfrową datą lub godziną nastąpi natychmiastowa utrata
Zezwolenia.
8. Na łowiskach zabrania się stosowania środków pływających i łowienia spod lodu.
9. Posiadacz Zezwolenia ma prawo udostępnić wędkę osobie do lat 14 w ramach swojego
stanowiska i limitu połowu. Nie dotyczy to metody spinningowej.
10. Współmałżonek posiadający kartę wędkarską ma prawo połowu ryb w ramach stanowiska
i limitu połowu małżonka.
11. Podczas połowu ryb należy posiadać wypychacz, rozwierak oraz szczypce.

12. Wędkarz łowiący ryby na łowiskach zobowiązany jest do zachowania czystości na swoim
stanowisku.
13. Parkowanie samochodów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
14. Na łowisku nr 503 „Wisła Mała” zabrania się wędkowania z wału przy drodze nr 939
i wału pomiędzy stawami oraz z północnego brzegu małego stawu.
15. Ze względu na występujące zagrożenie porażenia prądem, zabrania się połowu ryb pod
liniami energetycznymi.
16. Zarząd Koła jest upoważniony do całkowitego lub częściowego zamknięcia łowisk
po zarybieniu, podczas organizowania zawodów wędkarskich lub innych uzasadnionych
przypadkach.
17. 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 od 2020 r.”.
18. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowisk specjalnych nr 503 „Wisła Mała” i nr
548” „Łącka Grobla” może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu
kosztów jego nabycia a także odmowę jego pozyskania w latach następnych.
IV

Zasady wydawania zezwoleń
i zagospodarowanie łowiska:

oraz

wysokość

składek

na

ochronę

1. Ogranicza się ilość wydawanych Zezwoleń do 150 szt. na rok.
2. Zezwolenie można nabyć w siedzibie Koła PZW nr 44 Pszczyna przy ulicy Warownej 37
w każdy czwartek od godz. 17:00 do godz. 19:00.
3. Wysokość składki wynosi:
 280,00 zł – składka podstawowa,
 40,00 zł – składka ulgowa,
 120,00 zł – składka ulgowa młodzieżowa – dla młodzieży uczącej się w wieku do 23
lat.
4. Utrata Zezwolenia nie upoważnia do wydania jego duplikatu.
V

Godziny otwarcia łowiska:

Łowiska specjalne nr 503 „Wisła Mała” i nr 548 „Łącka Grobla” są łowiskami
całorocznymi i całodobowymi z wyjątkiem pierwszego stawu na łowisku nr 503 „Wisła
Mała”, gdzie obowiązuje zakaz połowu w nocy.
VI

Postanowienia szczegółowe:

1. Limitem ilościowym połowu objęte są następujące gatunki ryb: karp, amur, szczupak,
sandacz, sum.
2. Obowiązuje roczny limit ilościowy w/w gatunków ryb do zabrania ze zbiorników Wisła
Mała i Łącka Grobla liczonych łącznie jako jedno łowisko w ilości:
 30 sztuk/rok dla składki normalnej,
 12 sztuk/rok dla składki ulgowej,
 15 sztuk/rok dla składki ulgowej – młodzieżowej,
w tym tylko do 10 sztuk sandacza i szczupaka łącznie i do 3 sztuk amura.
3. Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania ze zbiorników
Wisła Mała i Łącka Grobla liczonych łącznie jako jedno łowisko:

4.

5.
6.
7.

8.

a) karp, amur, szczupak, sandacz, sum – łącznie 2 sztuki na dobę.
Po złowieniu i wpisaniu do rejestru 2 szt. w/w ryb należy zakończyć wędkowanie
w danym dniu i opuścić stanowisko wędkarskie.
b) lin, jaź – 4 szt.
c) węgorz – 2 szt.
Łączna ilość ryb wymienionych w pkt b + c nie może przekroczyć 4 sztuk.
d) pozostałe gatunki ryb – łącznie do 5 kg na dobę wliczając w to wagę złowionego lina,
jazia i węgorza.
Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
 karp
- do 35 cm oraz powyżej 65 cm,
 amur
- do 50 cm,
 szczupak
- do 50 cm,
 sandacz
- do 50 cm,
 sum
- do 70 cm,
 lin
- do 30 cm,
 jaź
- do 30 cm,
 węgorz
- do 60 cm,
 okoń
- do 20 cm.
Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z „Ogólnymi warunkami
uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu
PZW w Katowicach od 2020 r.”.
Okresy ochronne ryb zgodnie z „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu
ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach od 2020 r.”.
Na łowiskach obowiązuje zakaz połowu na spinning, żywca lub martwą rybkę w okresie
od 01 stycznia do 31 maja.
Żywca i martwą rybkę można uzbroić tylko w pojedynczy hak. Ryby przeznaczone na
przynętę mające długość powyżej 25 cm mogą być uzbrojone zgodnie z „Ogólnymi
warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych
Okręgu PZW w Katowicach od 2020 r”.
Uwaga: ryby przeznaczone na przynętę muszą pochodzić z wody, na której odbywa się
wędkowanie (zakaz przynoszenia ryb ze sklepu bądź innej wody).
Na łowisku nr 548 „Łącka Grobla” obowiązuje zakaz nęcenia i połowu na kulki
proteinowe oraz wszelkiego rodzaju pelety.

VII

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
zawarte w „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką
na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach od 2020 r.”
dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW
w Katowicach.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 27.02.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Koło PZW Nr 44 Pszczyna

Zezwolenie Nr …………..
Na amatorski połów ryb wędką na łowiskach specjalnych
nr 503 „Wisła Mała” i nr 548 „Łącka Grobla”

Nazwisko ……………………………………………
Imię ………………………………………………….
Nr karty ……………………………………………..
Ważne od ……………..……do…………….………

Hologram

Pieczęć, podpis

Wzór rejestru połowu ryb:

………………………………………………
Nr zezwolenia …………………………………..
Imię i Nazwisko
PRZYKŁAD WPISU
L.p.
Łowisko Data
Godzina Gatunek ryby
Wymiar Waga
Suma ryb
Kontrola
cm
kg
limitowanych
narastająco
1
Ł Gr
04.05.
05.20
Karp
46
1,9
1
2
WM
15.06.
14.35
Szczupak
56
2,1
2
REJESTR POŁOWÓW
L.p.
Łowisko Data
Godzina Gatunek ryby
Wymiar Waga
Suma ryb
Kontrola
cm
kg
limitowanych
narastająco

