
 

Uchwała nr 2/2018 

 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 25.01.2018 r. 

 

w sprawie: warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji połowu ryb 

      na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka nr 1,  

dla członków Okręgu PZW z/s w Opolu 

 

Na podstawie § 47 ust. 1 w zw. z § 47 pkt. 15 Statutu PZW z dn. 15.03.2017 r. 

  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

 

1. Rzeka Odra wraz z kanałem ulgi w Raciborzu oraz dopływami, oznaczona jako łowisko 

nr 033 z wyłączeniem rzeki Psiny - jest łowiskiem ogólnodostępnym, które na odcinku 20 

km znajduje się na terenie działania okręgu opolskiego oraz rzeka Bierawka oznaczona 

jako łowisko nr 042 – zwanych umownie wodami granicznymi. 

2. Łowiska są udostępnione dla wszystkich członków PZW i niezrzeszonych, którzy spełnią 

warunki wydania i obowiązywania zezwolenia określone w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

 

1. Warunki wędkowania na obwodach rybackich rzeka Odra nr 1 i Bierawka nr 1 określa 

załącznik nr 2.  

2. Wzór zezwolenia uprawniającego do wędkowania na wodach granicznych w/w obwodów 

rybackich oraz instrukcję wypełniania rejestru połowu ryb określa załącznik nr 3.   

3. W sprawach nie ujętych mają zastosowanie ogólne przepisy PZW. 

4. Zezwolenia wydawane będą przez Okręg PZW z/s w Opolu i siedzibach kół, które zgłoszą 

zapotrzebowanie.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

 

 

 

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych                                           Prezes ZO             

                                                                                                                                      

 Edward Totoń                                                         Mirosław Iwański   

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2018  
Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

     w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. 

 

 

Warunki wydania i obowiązywania zezwolenia 

 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na obwodach rybackich użytkowanych 

przez Okręg PZW  w Katowicach tj.:  

 rzeki Odry nr 1- nr rejestracji 033, na odcinku od ujścia rzeki Psiny do ujścia Kanału 

Gliwickiego, 

 rzeki Bierawki nr 1 – nr rejestracji 042, na odcinku od mostu kolejowego  

w Goszycach do ujścia do rzeki Odry, po wniesieniu składki członkowskiej  

na ochronę i zagospodarowanie wód za wędkowanie na wodach granicznych. 

2. Dowodem wniesienia składek, o których mowa w ust.1 są znaki składek trwale 

umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW. 

3. Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem. 

4.  Zezwolenie ważne jest wraz z kartą wędkarską, legitymacją członkowską i wykupioną 

składką członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód okręgu opolskiego na 2018 r.   

5. Zezwolenie podlega zwrotowi w punkcie jego pobrania w terminie do 30 kwietnia 

następnego roku. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2018  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

 w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. 

 

 
Na podstawie Uchwały nr 57/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

27.10.2017 r i Uchwały Prezydium nr 60/2017 z dnia 23.11.2017 r., wprowadza się 

zmiany regulaminowe w zasadach wędkowania obowiązujące na wodach 

ogólnodostępnych Okręgu Katowice.  

Uwaga! 

Do wód granicznych, umownie zaliczamy obwód rybacki rzeki Odry nr 1 znajdujący się 

na terenu działania Okręgu PZW Opole, tj. od ujścia rzeki Pogonicy do ujścia Kanału 

Gliwickiego oraz obwód rybacki rzeki Bierawki nr 1 od mostu kolejowego w Goszycach 

do ujścia do rzeki Odry.  

  

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką.  

I.    Na wodach granicznych obwodów rybackich obowiązuje:  

1. roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących gatunków ryb: 

szczupak, sandacz, pstrąg potokowy. Limit ten obowiązuje na obwodach granicznych, 

łącznie z pozostałym wodami wymienionymi w zezwoleniu podstawowym na 2018 r. 

Okręgu Katowice, 

2. dobowy limit: szczupak, sandacz – 2 szt. łącznie, karp, amur – 2 sztuki łącznie, 

3. wprowadza się wymiar ochronny dla karasia pospolitego (carassius carassius) do 20 cm, 

4. wprowadza się wymiar ochronny amura do 50 cm, 

5. wprowadza się wymiar ochronny dla węgorza (Anguilla anguilla) do 50 cm, 

6. wprowadza się limit dobowy połowu suma na wszystkich wodach do 2 sztuk na dobę, 

7. zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach, 

8. ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania                   

w siatkach, nie dotyczy zorganizowanych zawodów wędkarskich podczas których 

obowiązuje odmienny regulamin połowu, 

9. zakaz połowu z wysp oraz brodzenia wokół nich z wyjątkiem wysp posiadających stałe 

połączenie z lądem np. kładką lub innym trwałym przejściem, 

10. usunięcie bojki, markera lub innego znacznika bezpośrednio po zakończeniu 

wędkowania, 

11. na zbiornikach wodnych wprowadza się zakaz połowu metodą spinningową i trollingową 

oraz na żywą i martwą rybę oraz jej części w okresie od 01.01. do 30.04. z wyłączeniem 

rzek. 

12. Podczas wywożenia przynęt zestaw wędkarski należy zabezpieczyć tak, aby nie 

przeszkadzał innym użytkownikom. 



 

13. utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na stan, 

jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, 

14. dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających jedynie na odcinku rzeki Odry nr 

033 – od ujścia rzeki Pogonicy do ujścia kanału Gliwickiego z wyłączeniem miejsc 

(sektorów) na których odbywają się zawody,   

 II. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzece Odrze nr 033: 

 

1. limit dobowy połowu leszcza – 10 szt. 

2. w miejscowości Kędzierzyn Koźle – Rogi,                                                                               
- wprowadza się na odcinku od mostu drogowego drogi nr 418 (most  im. Józefa 

Długosza w ciągu ul. Dunikowskiego przy wyspie) do ujścia Kanału Gliwickiego na 

prawym i lewym brzegu rzeki obowiązuje zakaz zabierania złowionych ryb oraz 

posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie z wyłączeniem wtorków i środy               

– odcinek NO KILL, 

       - zakaz połowu ryb w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09. na lewym brzegu rzeki 

patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych                                          

z użytkownikiem, zawodów wędkarskich). 

III. Wjazd pojazdami na teren wału i międzywala rzeki Odry przez wędkarzy wymaga 

uzyskania zezwolenia  od    Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  

IV. W sprawach nie ujętych mają zastosowanie przepisy zawarte w aktualnym  Regulaminie 

Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez ZG PZW. 

V. W przypadku nie stosowania się do warunków połowu ryb zastrzega się prawo do 

zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru na okres jego wydania 

przez osoby uprawnione. 

VI. Nie zwrócenie rejestru połowu ryb przez wędkarza w terminie do 30.04.  skutkuje 

utratą prawa do   wykupienia ulgowej składki   w roku następnym na wody 

graniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 2/2018 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

 w Katowicach z dnia 25.01.2018 r. 

 

Rejestracja połowu ryb jest obowiązkowa. 
  

Nadruk treści instrukcji prowadzenia rejestracji 

połowu ryb zgodnie z  uchwała nr 58/2014  Zarządu 

Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.10.2017 r.    

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, 

ul. Wróblewskiego 35, 40-214 Katowice 

                          tel. 32/203 81 12 

 …………….…………………..…………………………………… 

                      ( Uprawniony do rybactwa) 

 

Zezwolenie nr ……………………….  

na amatorski połów ryb wędką 

na wodach granicznych obwodów rybackich   

rz. Odra nr 1 i Bierawka nr 1  

nr łowisk: 033 i 042 

 

Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 20…. r.  

 

 

Seria SL-KAT – Obwody rybackie: Odra nr I i Bierawka nr I 

 (Wydane na podstawie Ustawy o rybactwie  śródlądowym z dn. 18.04.1985 

r. z późniejszymi zmianami oraz porozumienia). 

 

 

 

 

 

TREŚĆ  

Warunków  wydania i obowiązywania zezwolenia 

oraz warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb 

wędką wg załącznika nr 1 i nr 2 

 
  

 

 

 

…………………..……..………………………………. 
Imię i Nazwisko 

 

 
 

   ……………………………………….. 

  Nr  karty wędkarskiej           

                   

 

 
 

 

 Nazwa i nr koła …………………………………………..................... 
 

 

………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 Hologram              

 Pieczęć i podpis wydającego 

  
 
 

Wypełnić czytelnie drukowanymi literami.  

 


