
   

 

 

 

Uchwała nr 78/2016 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 16.11.2016 r. 

 

w sprawie: regulaminu i cennika łowiska specjalnego „Rybnik” 
 

 

Na podstawie  § 47 ust. 1 w związku z § 46 pkt 15  Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r., 

oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego  z dnia 01.07.2006 r. 

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala : 

 

 

§ 1 

 

Zatwierdza regulamin łowiska licencyjnego „Rybnik” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1                  

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 

Zatwierdza cennik składek na łowisku licencyjnym „Rybnik” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Zatwierdza wzór zezwolenia na amatorski połów ryb wraz z rejestrem na łowisku licencyjnym 

„Rybnik”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 4 

                                                

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

§5 

 

Traci moc uchwała nr 75/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. 

 

§ 6 

 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. 

 

 

 

      Sekretarz ZO                   Prezes ZO 

 

             Mirosław Winiarski            Mirosław  Iwański 

 

 



   

 

 

     Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/2016      

     Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

                                  w Katowicach z dnia 16.11.2016 r. 

 

                                                                                                                                                                                                 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ŁOWISKU LICENCYJNYM  

"RYBNIK" 

obowiązuje od dnia  01.01.2017 r. 

 

I. W skład łowiska licencyjnego ,,Rybnik” prowadzonego w typie mieszanym,  wchodzi zbiornik  

główny Rybnik wraz ze zbiornikami bocznymi Grabownia i Orzepowice położonymi                           

w Rybniku. 

II. Gospodarzem łowiska jest Okręg PZW Katowice- tel. 32/203 81 12. 

1. Uprawnionym do amatorskiego połowu ryb na ww. zbiornikach są osoby posiadające: 

a)  kartę wędkarską z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym 

z dnia 18.04.1985 r. (wraz z późniejszymi zmianami), 

b)  pisemne zezwolenie wydane przez Okręg PZW Katowice wraz z rejestrem połowu ryb.  

2. Warunki wędkowania:  

 wędkowanie dozwolone jest z brzegu w godzinach od 5
00

 do 22
00

. W okresie od 01.06 do 

30.09. dopuszcza się wędkowanie od godz. 4
00

 do 23
00

, z wyjątkiem odcinka tzw. „zrzutu 

ciepłej wody” gdzie dopuszcza się połów w nocy, 

 na odcinku tzw. ,,zrzutu ciepłej wody” doba wędkarska rozpoczyna się od godziny 12
00

                    

w południe dnia pierwszego do godziny12
00

  dnia następnego. 

 strefy (odcinki linii brzegowej) dopuszczone do wędkowania są przedstawione na mapach 

wywieszonych w punktach wydawania zezwoleń,  

 na odcinku tzw. ,,zrzutu ciepłej wody” wędkowanie dozwolone jest za specjalnym  

jednodniowym zezwoleniem bez prawa: 

      -  zabierania ryb (po złowieniu ryby muszą być niezwłocznie wypuszczone z powrotem  

         do wody), 

      -  połowu ryb metodą spinningową oraz  na żywca, trupka i filet, 

      - obowiązuje stosowanie haczyków z mikro zadziorem lub bezzadziorowych, 

 - obowiązuje stosowanie zestawu do połowu ryb z tzw. Bezpiecznym klipsem na który         

montuje się obciążenie, 

 -  obowiązkowe stosowanie odkażacza do każdej złowionej ryby.  

e) połów ryb na terenach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Stodołach, Ośrodka 

Sportowo – Wypoczynkowego „Pod Żaglami” oraz Ośrodka „Kotwica” odbywa się po 

wykupieniu specjalnego zezwolenia, a korzystanie z terenu i przebywanie na nim odbywa 

się na warunkach określonych przez właściciela lub administratora Ośrodka. 

f) dopuszcza się wchodzenie do wody do wysokości bioder celem: 

       -  zarzucenia przynęty i zanęty,  

       -  brodzenia przy stosowaniu metody spinningowej, z wyłączeniem miejsc    

           niedozwolonych do wędkowania jak również linii brzegowej od ul. Podmiejskiej do 

mola przy „zrzucie ciepłej wody” oraz na odcinku linii brzegowej wzdłuż ośrodków                   

w Stodołach, „Pod Żaglami”, „Kotwica”, zimnej wody w miejscach umocnionych 

płytami betonowymi. 

g) dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt za specjalnym zezwoleniem całorocznym lub    

     okresowym wyłącznie z tzw. modeli pływających (nie dotyczy pozostałego sprzętu   

     pływającego). 

h) obowiązuje przetrzymywanie złowionych ryb w siatkach na stanowisku  wędkarskim. 

i) zakaz połowu ryb w strefach wyznaczonych tarlisk. 

j) zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach. 

k) zakaz znakowania łowiska za pomocą plastikowych butelek, taśm, linek itp., z wyjątkiem 

markera firmowego w postaci rur PCV, który należy usunąć bezpośrednio po wędkowaniu. 



   

 

 

3. Wprowadza się następujące obostrzenia: 

a) zakaz połowu przy użyciu kuszy, 

b) zakaz połowu w nocy za wyjątkiem wydzielonego terenu linii brzegowej: 

  na Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym „Pod Żaglami”, na terenie Ośrodka „Kotwica”,  

na warunkach określonych przez właściciela lub administratora, 

  w strefie tzw. „zrzutu ciepłej wody” na odcinku od mola przy Domu Kultury do ogrodzenia 

przy „zrzucie ciepłej wody”, 

c) zakaz zakłócania ciszy, 

d) zakaz połowu z łodzi lub innego sprzętu pływającego i pomostów za wyjątkiem zawodów 

określonych odrębnymi przepisami, 

e) zakaz połowu spod lodu, 

f) zakaz wywozu zanęt i przynęt ze sprzętu pływającego z wyjątkiem tzw. modeli   

         pływających, 

g) zakaz udostępniania modeli pływających osobom bez specjalnego zezwolenia, 

h) zakaz budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Elektrowni, 

i) zakaz biwakowania, rozbijania namiotów, parkowania przyczep kempingowych itd., za  

wyjątkiem terenu przynależnego do Fundacji Elektrowni Rybnik, za dodatkową opłatą 

ustaloną przez fundację, 

j) zakaz niszczenia drzew, krzewów i umocnień brzegowych, 

k) zakaz rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

l) zakaz patroszenia ryb w obrębie zbiorników, 

m) zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania wody oraz gleby, 

n) zakaz wodowania sprzętu pływającego poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

o) zakaz umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych oraz innych znaków bez zgody 

Elektrowni (EDF Polska S.A.), 

p) na odcinku tzw. kierownicy ziemnej obowiązuje zakaz połowu ryb. 

q) zakaz stosowania zanęty sypkiej oraz sporządzonej z pieczywa na zbiorniku Grabownia. 

 

4. Wyłącza się z amatorskiego połowu ryb następujące fragmenty linii brzegowej:  

a) kanał cofki zbiornika na odcinku od mostu na ulicy Rudzkiej do mostu na ulicy   

     Podmiejskiej,     

b) brzeg wzdłuż ul. Podmiejskiej,                  

c) rzekę Ruda od wlotu do kanału cofki do jazu zlokalizowanego na wysokości szkoły,    

d) odcinek rzeki Ruda od zapory czołowej do końca umocnień brzegowych poniżej mostu  

    na ul. Stalowej,  

e) zapory boczne (z obu stron) zbiorników Gzel, Pniowiec, Orzepowice, Grabownia,    

f) zaporę czołową zbiornika wraz z linią brzegową wzdłuż obiektów bazy rybackiej,   

g) brzeg wzdłuż terenów wewnętrznych Elektrowni „Rybnik” S.A. 

 

5. Dopuszcza się zaporę boczną Orzepowice na zbiorniku "Rybnik” do rozgrywania zawodów 

wędkarskich oraz amatorskiego połowu ryb za specjalnym zezwoleniem. Obowiązuje zakaz 

wbijania podpórek w szczeliny dylatacyjne pomiędzy płytami. 

Zasady organizacji i przeprowadzenia zawodów wędkarskich reguluje odrębny regulamin. 

 

6. Ustala się następujące limity połowu ryb: 

    - dzienne: 

a) sum – 1 szt. 

b) karp, amur, – 2 szt. łącznie  

c) lin – 2 szt. 

d) szczupak, sandacz,– 2 szt. łącznie  



   

 

 

e) węgorz – 2 szt. 

f) leszcz o długości do 40 cm – 5 kg  

g) leszcz o długości powyżej 40 cm – 5 szt.  

h) jaź, płoć - 10 szt. łącznie  

i)  łączna masa złowionych i zabranych ryb innych gatunków nie może przekroczyć 5 kg w ciągu 

doby. 

       - roczny: 

a)  wprowadza się ograniczenie połowu na jedno zezwolenie roczne do 50 szt. łącznie 

następujących gatunków ryb: karp, sandacz, szczupak, węgorz, sum, amur. Po wykorzystaniu 

limitu traci się prawo do połowu i należy wykupić następne zezwolenie.  

7. Wprowadza się wymiar ochronny ryb: 

a) karp - do 30 cm i powyżej 65 cm,  

b) płoć - do 20 cm,  

c) szczupak do 50 cm, 

d) sandacz do 50 cm, 

 

8. Każdy wędkarz jest obowiązany prowadzić rejestrację połowu ryb zgodnie z instrukcją Okręgu 

PZW w Katowicach. 

9. W przypadku stwierdzenia, przez osoby uprawnione do kontroli, nieprzestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu; Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo odebrania zezwolenia 

bez odszkodowania i odmówienia w przyszłości sprzedaży zezwolenia. Sprzedaż ponownego 

zezwolenia, może być dokonana za trzykrotną wartość poprzedniej ceny zezwolenia w siedzibie 

okręgu. 

10. Wysokość składek i zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb ustalana jest przez 

Zarząd Okręgu PZW Katowice. 

11. Zezwolenia można nabyć w siedzibie okręgu oraz w wyznaczonych punktach - koła PZW,                

e–zezwolenia, sklepy - pełna lista znajduje się na  stronie internetowej 

www.katowice.pzw.org.pl  
12. Okręg PZW Katowice oraz EDF Polska S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne 

wypadki w czasie wędkowania. 

13. Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu połowów               

i cennika. 

14. W sprawach nie ujętych regulaminem mają zastosowanie przepisy aktualnego Regulaminu 

Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

15. Regulamin obowiązuje do odwołania. 

16. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą wywieszane w punktach sprzedaży zezwoleń oraz 

zamieszczane na stronie internetowej Okręgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katowice.pzw.org.pl/


   

 

 

                                                                                                                                                                      Załącznik nr 2 do Uchwały nr 78/2016 

                           Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

                                  w Katowicach z dnia 16.11.2016 r. 
 
 

Cennik składek na ochronę i zagospodarowanie Łowisku licencyjnym  ,,Rybnik” od 01.01.2017 r. 

 

         

      Rodzaje  składek  

                   Dla: 

członków PZW 

**** 

niezrzeszeni      w 

PZW 

Roczna  od 01.01.- 31.12. * 170 zł 260 zł 

Roczna  od 01.01.- 31.12. *  

dla osób, które posiadały ważne roczne 

zezwolenie w ubiegłym roku pod warunkiem 

zwrotu prawidłowo wypełnionego rejestru 

połowu ryb za poprzedni rok. 

140 zł 230 zł 

Zezwolenie za prawo wywożenia zanęt i przynęt 

tzw. modelami pływającymi: 

- roczne 

- jednodniowe  

 

200 zł  

 

 250 zł  

10 zł 15 zł  

Składki  okresowe *  

 

-   1 dniowe  

-   3 dniowe  ( kolejne dni) 

- 14 dniowe ( kolejne dni) 

 

 

15 zł 

 

 

20 zł 

22 zł 36 zł 

55 zł 80 zł 

Składki na ośrodkach:  

„Kotwica”  *, OSW „Pod Żaglami” 

(dla osób przebywających i wędkujących na ośrodkach) 

 - 1 dniowe 

 - 3 dniowe  ( kolejne dni) 

 - 14 dniowe  ( kolejne dni) 

 

 

 

15 zł 

 

 

 

20 zł 

22 zł 36 zł 

55 zł 80 zł 

Składka Roczna dla gości klubów żeglarskich 

na ośrodku „Kotwica” * 

700 zł 

 

Składka- Zapora boczna Orzepowice *  

- jednodniowe  

16 zł 21 zł 

Składka i zezwolenie specjalna jednodniowe 

           „zrzut ciepłej wody” ** 

- stanowiska 1 do 4  

- stanowiska 5 do 7 

- stanowiska 8 do 10  

z prawem wywożenia zanęt i przynęt tzw. 

modelami pływającymi. 

 

 

110 zł / dzień 

70 zł / dzień 

50 zł / dzień 

Składka jednodniowa dla zawodników 

biorących udział w zawodach (nie dotyczy 

treningu)*** - bez prawa zabierania ryb 

 

 5 zł / osoba / dzień 



   

 

 

*        Zezwolenie ważne w godz. od 5
00

 do 22
00

 z wyjątkiem okresu od 01.06. do 30.09. gdzie 

dopuszcza się wędkowanie od godz. 4
00

 do godz. 23
00

 

**  Rezerwację stanowisk w strefie zrzutu ciepłej wody następuje po uiszczeniu przedpłaty co 

najmniej 14 dni przed terminem wędkowania, bez prawa zwrotu, w uzasadnionych przypadkach 

istnieje możliwość przekazania rezerwacji na osobę wskazaną przez dokonującego przedpłaty. 

***  Osoby posiadające zezwolenia roczne lub okresowe nie muszą uiszczać opłaty za udział              

w zawodach. 

****   Członkowie posiadający aktualnie opłacone składki na dany rok kalendarzowy. 

*****  Korzystanie z terenu podczas połowu ryb na ośrodkach „Kotwica”, OSW „Pod Żaglami”                     

odbywa się na warunkach określonych przez właściciela lub administratora. 

Składki okresowe  z wypełnionym rejestrem podlegają  zwrotowi  w ciągu 7 dni                         

w punktach ich zakupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


