Uchwała nr 6/2019
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.03.2019 r.
w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki rybacko - wędkarskiej oraz zasad
postępowania podczas stwierdzenia śnięcia ryb na wodach
Okręgu PZW w Katowicach
Na podstawie 47 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
1. Przyjmuje zasady prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach Okręgu PZW
w Katowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1.
2. Przyjmuje zasady postępowania podczas stwierdzenia śnięcia ryb w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 2.
§2
Wykonanie uchwały powierza Zarządom Kół oraz Dyrektorowi biura ZO.
§3
Traci moc uchwała nr 49/2007 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.12.2007 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych
Edward Totoń

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2019
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.03.2019 r.

Zasady prowadzenia gospodarki rybacko wędkarskiej na wodach
ogólnodostępnych Okręgu PZW Katowice
I.

II.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko wędkarskiej oraz ochrona wód jest
obowiązkiem wszystkich gospodarzy ( użytkowników , właścicieli, dzierżawców itp.)
wód okręgu.
1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki rybacko wędkarskiej na wodach
Okręgu należy:
a) przestrzegać ustaleń zawartych w umowach dzierżawnych na korzystanie
z wód,
b) prowadzić niezbędną dokumentację zgodnie z wymogami umów i innych
przepisów,
c) prowadzenie zarybień w obwodach rybackich zgodnie z umowami i operatami na
ich użytkowanie,
d) planując zarybienia należy je wykonywać zgodnie z zasadami ichtiologii oraz
racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania wód, uwzględniając możliwości
produkcyjne wód, w tym tempo przyrostu ryb oraz różnorodność gatunkową
i asortymentową materiału zarybieniowego,
e) wykorzystywać wyniki rejestracji połowu ryb, szczególnie pod kątem
efektywności zarybień,
f) uwzględniać możliwości prowadzenia odłowów gospodarczych i przerzutów ryb,
g) wykorzystywać najnowszą wiedzę (literaturę) ichtiologiczną.
h) utrzymywać obrzeża zbiorników , urządzenia hydrotechniczne, doprowadzenie
i odprowadzenie wody w dobrym stanie zgodnie z wymogami umów,
i) wykonywać pozostałe zadania wynikające z umów i pozwoleń wodno-prawnych,
j) oznakować wody oraz urządzenia hydrotechniczne tablicami informacyjnymi
zgodnie z obwiązującymi wzorami.
2. W celu prawidłowej ochrony wód należy:
a) chronić przed zanieczyszczeniami środowisko wodne jak i otoczenie zbiorników,
na gospodarzu spoczywa obowiązek usuwania śmieci z obrzeży zbiornika,
b) kontrolować przestrzeganie przepisów Ustawy o Rybactwie Śródlądowym,
wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz regulaminu amatorskiego połowu
ryb,
c) powiadamiać odpowiednie służby o zauważonym zanieczyszczeniu wód ( ZO,
WIOŚ, RZGW, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Ochrony
Środowiska).
Zasady gospodarowania na wodach Okręgu
1. Wody PZW dzieli się na dwa rodzaje:
a) wody ogólnodostępne udostępniane do wędkowania po wykupieniu składki
członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW, a dla
niezrzeszonych odpowiedniego zezwolenia,
b) łowiska specjalne są udostępniane do wędkowania po wykupieniu specjalnego
zezwolenia na zasadach określnych w uchwałach.

2. Prowadzenie dokumentacji
a) Okręg prowadzi pełną dokumentację na obwodach rybackich oraz wodach poza
obwodami,
b) koła prowadzą dokumentację na wodach przydzielonych uchwałą ZO
w zagospodarowanie w tym:
 niezbędną dokumentację zbiorników (umowy dzierżaw, użyczeń,
dokumentację zarybieniową, rejestrację połowów wędkarskich itp.),
 uzgodnienia z właścicielem lub administratorem wody w porozumieniu z ZO,
 dokumentację urządzeń hydrotechnicznych (tam gdzie jest to wymagane).
3. Prowadzenie zarybień
a) Koła użytkujące wody w imieniu ZO prowadzą:
 zarybienia w zakresie wód stojących o pow. do 10 ha ze środków przyznanych
przez ZO i własnych ustalając plan zarybienia w porozumieniu z ZO,
 zarybienia w zakresie wód stojących o pow. od 10 – 50 ha ze środków
przeznaczonych przez ZO i własnych ustalając plan zarybienia
w porozumieniu z ZO,
 zarybienia w zakresie wód stojących o pow. powyżej 50 ha ze środków
własnych ustalając plan zarybienia w porozumieniu z ZO oraz uczestniczą
w zarybieniach finansowanych przez ZO,
 koła są zobowiązane w pierwszej kolejności wykorzystać materiał
zarybieniowy z ośrodków będących w użytkowaniu lub własnością PZW oraz
kół prowadzących hodowlę ryb.
b)
Koła będące opiekunami wód w obwodach rybackich (użytkownicy)
uczestniczą w zarybieniach i realizują w porozumieniu z ZO zadania i obowiązki
wynikające z umów na użytkowanie obwodów rybackich.
4. Zakup materiału zarybieniowego
a) Zakupu materiału zarybieniowego dokonuje ZO lub zarząd koła na podstawie
pisemnej zgody ZO (w wyjątkowych wypadkach – ustnej), wydanej na wniosek
tego zarządu.
b) Wniosek zarządu koła, na zakup, winien zawierać: nazwę gatunku, asortyment,
cenę, nazwę i adres producenta, źródło finansowania.
c) Zakupiony materiał zarybieniowy
musi posiadać
aktualne świadectwo
zdrowotności
dołączone do protokołu zarybieniowego
wypełnionego
bezpośrednio po zarybieniu przez upoważnioną osobę obecną przy zarybieniu.
Protokół winien zostać złożony w ZO w terminie do 10 dni.
d) Koła prowadzące bezpośrednio zarybienia z funduszy ZO oraz odpisu ze składki
na ochronę i zagospodarowanie wód, winny uzgodnić termin zarybienia
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych oraz zawiadomić dział GRW i OW
na e-mail grw@opzw.webserwer.pl, przedstawiciela komisji gospodarczej
z danego rejonu, komisję rewizyjną koła, straż rybacką w kole oraz tam gdzie jest
to wymagane właściwy terytorialnie urząd powiatowy (urząd miasta), pod
rygorem braku zapłaty za fakturę z funduszy Okręgu. W wyjątkowych sytuacjach
termin może ulec skróceniu a powiadomienie można dokonać telefonicznie.
e) Po dokonanym zarybieniu dopuszcza się możliwość zamknięcia zbiornika
do wędkowania na okres do 5 dni, nie stosuje się łączenia okresów zamknięcia.
Przerwa pomiędzy poszczególnymi zamknięciami musi wynosić minimum 7 dni.
Na zbiornikach o pow. > 50 ha można zamknąć do 50 % linii brzegowej
a na pozostałych do 100 % do wędkowania na której zostało dokonane zarybienie.

f) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania zarybienia
tym samym gatunkiem od różnych producentów.
g) Transport ryb przeznaczonych do zarybienie na łowiska ogólnodostępne
i specjalne należy wykonywać w oddzielnych zbiornikach a najlepiej
w oddzielnych transportach
5. Miejsca gromadnego tarła ryb (tarliska) wyznacza:
a) na wodach o powierzchni do 50 ha - zarząd koła (opiekun wody) podając
do okręgu pisemną informację wraz z załączoną mapą tarliska,
b) na wodach płynących i stojących o pow. powyżej 50 ha - zarząd koła (opiekun
wody) po uzyskaniu zgody Okręgu,
c) termin obowiązywania zakazu amatorskiego połowu ryb może być wyznaczony
na tarlisku na wodach nizinnych w okresie od 1 marca do 30 czerwca, a na wodach
krainy pstrąga i lipienia od 1 października do 31 grudnia.
d) teren przeznaczony na tarlisko należy oznakować na brzegu oraz na wodzie, gdy
zbiornik jest dopuszczony do wędkowania ze środków pływających,
e) koszty oznakowania tarliska ponoszą opiekunowie wód.
f) Zarząd Okręgu na wniosek zarządu koła lub komisji gospodarczej ZO może
wyznaczyć tarlisko ryb oraz tzw. strefę ochronną w której okresowo lub stale
zabrania się:
 amatorskiego połowu ryb,
 niszczenia dna zbiornika i roślinności wodnej.
6. Zmiana sposobu gospodarowania na łowiskach
a) Wprowadzenie zmian w sposobie gospodarowania na łowisku poprzez zmianę
jego statusu z wody ogólnodostępnej na licencyjną lub łowisko NO KILL
i odwrotnie może nastąpić od nowego roku kalendarzowego.
b) Zmiana statusu może nastąpić na wniosek Zarządu Koła – gospodarza wody,
po wcześniejszej opinii rejonu, komisji gospodarczej.
7. Zgłaszanie zmian w zasadach połowu ryb
a) Wnioski przesyłają zarządy kół do komisji gospodarczej w terminie do 30 sierpnia
każdego roku wraz z uzasadnieniem i opinią rejonu.

III.
1.

2.

Pozostałe sprawy
Zarządy kół wykonują:
a) czytelne oznakowanie wód oraz urządzenia hydrotechnicznych tablicami zgodnie
z obowiązującymi wzorami ustalonymi w uchwałach.
b) utrzymują obrzeża zbiorników , urządzenia hydrotechniczne, doprowadzenie
i odprowadzenie wody w dobrym stanie zgodnie z wymogami umów
w porozumieniu z ZO,
c) wykonują pozostałe zadania wynikające z umów i pozwoleń wodno-prawnych,
d) wszystkie powyższe czynności koła wykonują na swój koszt z wyjątkiem
obwodów rybackich na których zarządy kół współdziałają i współfinansują
z Zarządem Okręgu.
Zarządy kół informują, ZO o presji dziko żyjących zwierząt wyrządzających szkody
w rybostanie wód (wydra, kormoran, norka).

Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/2019
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 21.03.2019 r.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA ŚNIĘCIA RYB
W OKRĘGU PZW W KATOWICACH
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia środowiska wodnego, tj. zmiany naturalnej
barw, mętności i zapachu wody, formowania się osadów, piany a nade wszystko śnięć ryb
spowodowanych przyduchą, powodzią lub innymi przyczynami należy podjąć następujące
działania:
1. ustalić na jakim zbiorniku/ rzece nastąpiło śnięcie, w jakim rejonie,
2. ustalić Jakie gatunki ryb padły,
3. ustalić czy widać zmiany fizykochemiczne wody – ewentualnie czy śnięcie ma
związek ze zrzutem ścieków
4. spróbować ustalić przyczynę śnięcia i źródło substancji powodującej śnięcie.
Jeśli widać substancję skażającą powiadomić Straż Pożarną 998 w celu odcięcia jej dopływu
i neutralizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.
a) Jeśli śnięcie miało miejsce na wodach płynących, zbiornikach zaporowych:
powiadomić właściwy wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy/ Wojewody
lub Policję/Straż Miejską oraz Okręg PZW w Katowicach lub Opiekuna Rejonu SSR.
Dodatkowo zgłoszenia można kierować do:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (nr tel. 77 454 22 89
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (nr tel. 32 201 76 00)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach o Bielsko-Biała (nr tel.
33 812 30 37), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (nr tel. 12 422
48 95).
b) Jeśli śnięcie miało miejsce na wodach stojących zb. ogólnodostępny powiadomić:
właściwy wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy/ Wojewody lub Policję/Straż
Miejską oraz Okręg PZW w Katowicach lub Opiekuna Rejonu SSR.
Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części, pozostaje w gestii
gmin.
Zgodnie z art. 3ust. 2 pkt 8 jak i art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, gminy tworzą warunki do prac związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub też zapewniając wykonanie tych
prac. A są to: zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń
do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części jak też
zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt i ich części oraz
współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie.
c) Jeśli śnięcie miało miejsce na wodach stojących zb. LICENCYJNY powiadomić:
Zarządcę łowiska, Okręg PZW w Katowicach, Opiekuna Rejonu SSR.

5.

Dalszy tok postępowania.
a) Z zaistniałego faktu należy sporządzić notatkę i w miarę możliwości dokumentację
fotograficzną. W przypadku niemożliwości natychmiastowego przyjazdu
pracownika Inspekcji Ochrony Środowiska należy wezwać przedstawiciela
administracji terenowej (sołtys, pracownik Urzędu Gminy, policja).
b) W przypadku zaobserwowania śniętych ryb należy je zebrać, zawiadomić o tym
fakcie Biuro Okręgu i przekazać zebrane ryby do utylizacji.
Zalecenia te są zgodne z przepisami weterynaryjnymi.
c) Utylizacja ryb może odbywać się wyłącznie przez specjalistyczną firmę
posiadającą właściwe uprawnienia.

Numery telefonów osób funkcyjnych:
1. Dyrektor Biura (32) 203 81 12 w 14
2. Dział Ochrona Wód 203 81 12 w 17
3. GRW 203 81 12 w 18, 22
4. SSR Rejon I 695 032 018
5. SSR Rejon VIII 695 032 017
6. SSR Rejon III i IV 695 032 015
7. SSR Rejon II - V 695 032 014
8. SSR Rejon VI i VII 601 653 083
Państwowa Straż Rybacka w Katowicach - tel. 32 207 78 19
Państwowa Straż Rybacka w Opolu - tel. 77 44 25 990
Państwowa Straż Rybacka w Krakowie - tel. 12 392 13 20

