
Uchwała nr 21/2019 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.10.2019 r. 

 

w sprawie: ustanowienia szczegółowych i ogólnych warunków uprawiania  

amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2020 r. 
 

 

Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., 

oraz art. 7 ust. 2a Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz. U. 1985 

Nr 21 poz. 91 z póź. zm.), uchwały nr 172/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r.                  

w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb 

 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Wprowadza szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach 

ogólnodostępnych od 2020 r. określone w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

1. Wprowadza ogólne warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach 

ogólnodostępnych od 2020 r. określone w załączniku nr 2. 

2. W sprawach nie ujętych w § 1 oraz § 2 pkt 1 maja zastosowanie przepisy aktualnego 

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. 

3. Wprowadza zakaz połowu ryb kuszą na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg 

PZW w Katowicach. 

 

§ 3 

Upoważnia Prezydium ZO do dokonywania zmian w warunkach amatorskiego połowu ryb 

obowiązujących na wodach ogólnodostępnych. 

 

                                                             § 4 

W przypadku nie stosowania się do określonych warunków uprawiania amatorskiego połowu 

ryb zastrzega się prawo do zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru 

na okres jego wydania przez osoby uprawnione. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

                                                                          § 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. 

 

                                                                          § 7 

1. Z dniem 31.12.2019 r. tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące zasad 

wędkowania na wodach ogólnodostępnych.  



2. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w warunkach amatorskiego połowu ryb                 

w trakcie roku kalendarzowego. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej, 

tablicach ogłoszeniowych   i siedzibach kół. 

 

 

 

 Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych       Prezes ZO 

 

                        Edward Totoń                          Mirosław Iwański 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2019 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 24.10.2019r. 

 

 

Szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb obowiązujące na wodach 

ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach od 2020 r.: 

 

 

I. Na wodach Okręgu PZW w Katowicach wędkarza obowiązuje: 

 

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

szczupak, sandacz, pstrąg potokowy, 

2. Dobowy limit: szczupak, sandacz - 2 szt. łącznie, karp, amur - 2 sztuki łącznie, 

3. Dobowy limit połowu leszcza do 10 szt. z wyjątkiem zbiorników Kozłowa Góra, 

Przeczyce, Paprocany, Łąka nr 005, 

4. Wprowadza się limit dobowy połowu suma na wszystkich wodach – do 2 sztuk na 

dobę, 

5. Wprowadza się wymiar ochrony dla karasia pospolitego (Carassius carassius) 

 do 20 cm, 

6. Wprowadza się wymiar ochronny amura do 50 cm, 

7. Wprowadza się wymiar ochrony dla węgorza (Anguilla anguilla) do 50 cm, 

8. Zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach, 

9. Ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania               

w siatkach, nie dotyczy zorganizowanych zawodów wędkarskich podczas których 

obowiązuje odmienny regulamin połowu, 

10. Zakaz połowu z wysp oraz brodzenia wokół nich z wyjątkiem wysp posiadających 

stałe połączenie z lądem np. kładką lub innym trwałym przejściem oraz wyspy na 

zbiorniku Dzierżno nr 006, 

11. Usunięcie bojki, markera lub innego znacznika bezpośrednio po zakończeniu 

wędkowania, 

12. Na zbiornikach wodnych, z wyłączeniem rzek i kanałów, wprowadza się zakaz połowu 

metodą trollingową oraz na żywą i martwą rybę oraz jej części w okresie od 01.01. do 

30.04, 

13. Na zbiornikach wodnych w okresie od 01.01. do 30.04. dopuszcza się połów ryb 

metodą spinningową bez prawa ich zabierania. 

14. Podczas wywożenia przynęt zestaw wędkarski należy zabezpieczyć tak, aby                      

nie przeszkadzał innym użytkownikom,   

15. Wszystkie złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia oraz połowu ryb 

metodą podlodową) zgodnie z limitem ilościowym należy przetrzymywać wyłącznie 

w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach: 

a) Ryby łososiowate i lipienie oraz ryby złowione metodą podlodową, przeznaczone 

do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu, 

b) Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby w dobie 

wędkarskiej z tym, że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 

godziny, 

c) W siatkach można przetrzymywać nie więcej ryb niż wynika to z limitu dobowego                      

w obrębie własnego stanowiska. 

d) Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać                                     

w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce.   

                                                                                                                                       



II. Na wodach nizinnych dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających na niżej 

wymienionych zbiornikach i rzekach: 

1. Pogoria I nr 001, Pogoria III nr 002, Przeczyce nr 004, Łąka nr 005, Dzierżno nr 006, 

Odra I, III w polderze nr 007, Buków I nr 670, Buków II nr 008, Dziećkowice  nr 009, 

Chechło k/Chrzanowa nr 012, Kuźnica Warężyńska nr 050, Roszków Bobrowy nr 607, 

Roszków nr 627, rzeka Odra nr 033 – na odcinku od ujścia kanału Ulgi w Raciborzu 

do ujścia kanału Gliwickiego z wyłączeniem miejsc (sektorów), na których odbywają 

się zawody. 

2. Brzezie nr 642 i Nieboczowy nr 601 w granicach własności Okręgu PZW                                     

w Katowicach. 

 

III. Na zbiornikach: Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013, Kozłowa Góra nr 014 

dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających znajdujących się wyłącznie na 

terenie rybaczówek. 

 

IV. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice wywóz zanęt i przynęt na zbiornikach: 

1. O pow. do 10 ha podawanej w zezwoleniu jest zabroniony nie dotyczy łowisk No Kill,  

2. Pogoria I nr 001, Pogoria III nr 002, Pławniowice nr 003, Przeczyce nr 004, Dzierżno                   

nr 006, Dziećkowice nr 009, dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt   wyłącznie w porze 

nocnej - licząc jedną godzinę przed zachodem słońca i jedną godzinę po wschodzie 

słońca, 

3. Na zbiorniku nr 701 Sośnica I wywóz zanęt i przynęt jest dozwolony tylko modelami 

pływającymi. 

4. Na pozostałych zbiornikach wywóz zanęt i przynęt jest dopuszczony o ile nie zabrania 

tego regulamin łowiska.    

 

V. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach: 

1. Wprowadza się wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm na zbiornikach: 

Pogoria III nr 002, Odra I i III nr 007, Buków I  nr 670 i Buków  II nr 008, 

Dziećkowice nr 009, Sosina nr 011, Paprocany nr 013,Kuźnica Warężyńska nr 050,  

Gliniok nr 301, Hubertus I nr 317, Hubertus II nr 302, Nieboczowy nr 601, Roszków 

Nowy nr 606, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627, Pod Torami nr 622,  

Pniowiec nr 612, Gzel nr 613, Olza I nr 633, Srebrniok nr 656, Sośnica I nr 701, 

Bezchlebie nr 715,  Staw nr 3 nr łowiska 727. 

2. Na zbiornikach do 10 ha wymiar ochronny karpia do 30 cm zgodnie z ogólnymi 

warunkami amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem zbiorników: nr 742 Madejski, nr 

734 Bocianie Gniazdo oraz zbiornik nr 603 Siedliska – na których obowiązuje wymiar 

ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm. 

3. Pławniowice nr 003 - wymiar ochronny okonia do 20 cm, z wyjątkiem 

zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas 

których obowiązuje odmienny regulamin połowu. 

4. Przeczyce nr 004 – obowiązuje: 
a) okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05., 

b) wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm, 

c) zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, 

d) zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01.                    

do 31.05., 

e) całkowity zakaz wędkowania z wyspy oraz połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego                   

w   hak o więcej niż jednym ostrzu, 



f) wymiar ochronny okonia do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt.,                          

z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw.  

żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu. 

5. Łąka nr 005 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. Wyłącza się                         

z wędkowania w okresie od 01.01. do 31.07. brzeg zbiornika od strony drogi Brzeźce 

– Wisła Wielka na długości całego wału ochronnego. Zakaz połowu z łodzi od 01.01.  

do 30.04. Zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01.  

do 31.05., 

6. Odra I-III – wprowadza się zakaz wędkowania w porze nocnej na odcinku linii 

brzegowej (od rozebranego mostu po stronie rybaczówki do działek prywatnych). 

7. Dziećkowice nr 009, Paprocany nr 013 i Kozłowa Góra nr 014 - obowiązuje 

regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody. 

8. Dziećkowice nr 009 – wprowadza się:  

a) wymiar ochronny szczupaka do 50 cm i pow. 90 cm,  

b) sandacza do 50 cm i pow. 85 cm, 

c) wymiar ochronny okonia do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt.                          

z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw.  

żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu;  

d) zakaz znakowania łowisk za pomocą plastikowych butelek, taśm, styropianu, 

linek, gałęzi itp. z wyjątkiem markera firmowego w postaci rur PCV, który należy 

usunąć bezpośrednio po wędkowaniu, 

e) zakaz wywożenia zanęt i przynęt na zachodnim brzegu: od pompowni GPW                  

do wyznaczonej tablicą i boją linii. Na pozostałym obszarze linii brzegowej 

zezwala się na wywóz zanęt i przynęt z zastrzeżeniem, że wędkujący z łodzi ma 

prawo wędkować w odległości 50 m od linii brzegowej. Jednocześnie zobowiązuje 

się wędkarzy do umieszczania linki wędkarskiej maksymalnie w pobliżu dna. 

9. Chechło k/Chrzanowa nr 012 – w okresie od 01.06. do 30.09. ogranicza się ilość 

stosowania zanęty na dzień wędkowania do 2 kg na wędkarza. 

10. Paprocany nr 013 – obowiązuje regulamin ustanowiony przez właściciela wody                  

w tym: 

a) zakaz wywozu zanęt i przynęt,  

b) zakaz stosowania zanęty suchej w ilości większej niż 2 kg na dzień wędkowania, 

c) zakaz połowu ryb w wydzielonych strefach oraz wokół fontann•, 

d) zakaz wędkowania na terenie MOSIR•, 

e) zakaz wędkowania w strefie ochronnej na dopływie•, 

f) zakaz wędkowania na tamie czołowej i tzw. „mini plażach” w miesiącach: 

czerwiec, lipiec, sierpień•, 

g) zakaz wędkowania od zmierzchu do świtu na brzegu południowym tj. od ośrodka 

MOSIR do strefy ochronnej w Promnicach•, 

h) zakaz biwakowania i używania sprzętu przeciwdeszczowego o powierzchni 

podstawy większej niż 1,5 m
2
 za wyjątkiem fabrycznych parasoli wędkarskich• 

i) zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04., 

j) wymiary ochronne: okoń do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt., sandacza 

do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm, suma do 

70 cm oraz od 150 ÷ 190 cm, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów 

wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje 

odmienny regulamin połowu. 

• - szczegółowe zapisy na stronach internetowych Okręgu i na stronie www.pzw.tychy.pl 

11. Kozłowa Góra nr 014 – obowiązuje: 

a) okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.,     

http://www.pzw.tychy.pl/


b) zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01.                     

do 31.05.,  

c) zakaz połowu na tzw. „koguta” uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu, 

d) zakaz spinningowania w okresie od 01.01.-31.05., 

e) zakaz wywożenia zanęt i przynęt, 

f) wymiar ochronny okonia 20 cm z limitem połowu do 10 szt./dobę z wyjątkiem            

zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, 

podczas    których obowiązuje odmienny regulamin połowu, 

g) zakaz połowu ryb w wyznaczonej strefie wzdłuż zapory głównej a bojkami 

szerokości 200 m oraz z zapory głównej i wału bocznego na odcinku od rogatki 

przy szosie Kozłowa Góra – Wymysłów aż do rybaczówki, 

h) zakaz budowy przez wędkarzy sztucznych stanowisk. 

12. Kuźnica Warężyńska nr 050 – obowiązuje wymiar ochronny:  

a) sandacza do 50 cm oraz powyżej 85 cm,  

b) szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm,  

c) okonia do 20 cm z limitem połowu do 10 szt./dobę z wyjątkiem zorganizowanych 

zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których 

obowiązuje odmienny regulamin połowu. 

13. Poręba nr 103 wprowadza się zakaz połowu nocą na brzegu południowym (tzw. 

Bocianie Gniazdo) od 01.01. do 30.04. oraz od 15. 10. do 31. 12. 

14. Rogoźnik I nr 110 wprowadza się zakaz brodzenia w trakcie wędkowania. 

15. Zb. Wolbromski nr 206 – obowiązuje okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05., 

zakaz   spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe 

ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., 

16. Gliniok nr 301 – obowiązuje zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. 

”krótki cypel” od dnia 01.10. do dnia  31.12., 

17. Hubertus nr 302 – wprowadza się zakaz wchodzenia do wody oraz brodzenia                   

na wydzielonej części linii brzegowej obejmującej odcinek od strony południowo                      

-zachodniej od torów kolejowych do rzeki Rawy. 

18. Rzęsa nr 306 – ogranicza się ilość stosowania zanęty na dobę do 1 kg na wędkarza. 

19. Przetok nr 309 – zakaz połowu ryb drapieżnych metodą spinningową , na żywą bądź 

martwą rybę oraz ich części,  

20. Leśny nr 316 – zabrania się stosowania zanęt za wyjątkiem ziaren zbóż oraz przynęt 

naturalnych w ilości do 1 kg/dzień wędkowania. 

21. Przystań nr 404 – zakaz spinningowania na kanale oraz całkowity zakaz wędkowania 

od strony Stadionu Śląskiego. 

22. Amelung nr 403 – połów ryb tylko metodą spławikową. Zakaz połowu ryb z lodu 

oraz w porze nocnej od godz. 22:00 do godz. 4:00. 

23. Łąka nr 409 – zakaz połowu nocą licząc jedną godzinę po zachodzie słońca                                                

i jedną godzinę przed wschodem słońca. 

24. Barbara nr 411- obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na 

jednego wędkarza na 1 dzień wędkowania, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów 

wędkarskich. 

25. Ozdobny nr 430 – zakaz wędkowania w nocy licząc jedną godzinę po zachodzie 

słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca. Połów ryb tylko metodą spławikową. 

26. Roszków Nowy nr 606 – zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami. 

27. Paruszowiec nr 608 – zakaz połowu nocą od 23
00 

do 5
00

 z wyjątkiem okresu                   

od 01.06. – 30.09. 

28. Pniowiec nr 612, Gzel nr 613 – obowiązuje; okres ochronny szczupaka od 01.01.              

do 31.05., zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05.  zakaz połowu               



na żywe i martwe ryby oraz ich części   w okresie od 01.01. do 31.05., wymiar 

ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm, wymiar ochronny szczupaka do 50 cm 

oraz powyżej 90 cm. 

29. Gzel nr 613 – wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej 

oraz    dopływ (kanał) od mostu drogowego na ul. Gzelskiej do końca półwyspu. 

30. Papierok nr 617 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.  

31. Sudół nr 619, Studzienna 655 - zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi środkami 

pływającymi, teren budowy polderu Racibórz obowiązują specjalne ograniczenia 

dostępu do łowiska związane z wykonywaniem prac budowlanych. 

32. Tama nr 625 – obowiązuje ograniczenie ilości zanęty suchej lub roślinnej do 2 kg              

na dzień połowu. 

33. Zawalisko nr 631 – zakaz stosowania zanęt roślinnych. 

34. Szachta nr 641 – ograniczenie stosowania zanęt roślinnych w ilości do 2 kg na 

jednego wędkarza na 1 dzień wędkowania.   

35. Śmieszek nr 648 - obowiązuje regulamin łowiska, wyłączony z wędkowania odcinek    

brzegu od strony ulicy Rybna oraz okresowo odcinek brzegu, na którym znajduje się 

plaża. 

36. Ostróg nr 657 - staw nr 5 - wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz 

posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie – ŁOWISKO NO KILL. 

37. Sośnica 1 nr 701 – okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. 

38. Łabędź nr 702, Stanisław nr 721 – obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty                    

w ilości do 2 kg na wędkarza na dzień wędkowania, z wyjątkiem zorganizowanych 

zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których 

obowiązuje odmienny regulamin połowu. 

39. Dzierżno Duże nr 713 – wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb                         

oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie – ŁOWISKO NO KILL. 

40. Bezchlebie nr 715 - w okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz 

wędkowania na terenie kąpieliska miejskiego łącznie z cyplem i wyspą połączoną 

pomostem. 

41. Stawy Halemba nr 717: 

a) staw ,,Kiszka” wprowadza się ograniczenie stosowania zanęt pochodzenia 

roślinnego do 1 kg/dzień wędkowania, za wyjątkiem zawodów wędkarskich,   

b) staw Korytnik w okresie 01 stycznia do 30 czerwca ogranicza się ilość zanęt 

pochodzenia roślinnego do 2 kg na wędkarza na 1 dzień wędkowania, w okresie 

01 lipca do 31 grudnia wprowadza się całkowity zakaz stosowania zanęt 

pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem zawodów wędkarskich). 

42. Wojskowy nr 719 – połów ryb tylko metodą spławikową. Dozwolone zanęcanie 

wyłącznie żywymi zanętami zwierzęcymi. 

43. Grota nr 809 - ogranicza się ilość stosowania zanęty na dobę do 1 kg na wędkarza. 

 

VI.   Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych: 

1. rzeka Pszczynka nr 031 od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu        

drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła 

Wielka   wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne i metodą 

spinningową, 

2. rzeka Odra nr 033 wraz z dopływami z wyłączeniem Kanału Ulgi w Raciborzu oraz 

rzeki Psiny obowiązuje: 



a) 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: 

 zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych 

ryb przy sobie z wyłączeniem wtorków i czwartków, odcinek NO KILL, 

 zakaz połowu ryb w soboty i niedziele od 01.04. do 31.10. na lewym brzegu 

rzeki, patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych                                           

z użytkownikiem zawodów wędkarskich). 

3. Kanał Ulgi w Raciborzu nr 033 wprowadza się zakaz zabijania i zabierania 

złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie – ŁOWISKO 

NO KILL. Za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich na tzw. żywej 

rybie. 

4. Rzeka Czarna Przemsza nr 035 -wprowadza się zakaz spinningowania w okresie              

od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie              

od 01.01. do 31.05, wymiar ochronny okonia do 20 cm z limitem połowu 10 szt.                

na dobę. 

5. Rzeka Olza nr 669 – na odcinku od jazu III w Błogocicach do jazu IV                                                             

w Boguszowicach w Cieszynie wprowadza się zakaz zabijania i zabierania 

złowionych ryb - odcinek NO KILL, 

 

VII.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich: 

Wprowadza się obowiązek używania podczas połowu ryb haków 

bezzadziorowych lub trwale pozbawionych zadziorów. 

1. Biała Przemsza z dopływami nr 023 obowiązuje: 

 wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm, 

 zakaz zabierania lipieni, 

 zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01., 

 limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt., 

a) Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej 

złowionych ryb przy sobie na odcinkach tzw. odcinki NO KILL: 

 od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy               

do byłego mostu   kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej. 

b) Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu 

ryb na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół od ujścia strumieni komora 1 i 2 

położonych w Sławkowie przy ul. Olkuskiej. 

2. Sztoła z dopływami nr 024 obowiązuje: 

 zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01., 

 limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt., 

 wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm. 

 ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu 

ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni (ujęcie wody) w Ryszce do 

ujścia do rz. Białej Przemszy. 

3. Kanał Kopalni Piasku Szczakowa z dopływami nr 026 obowiązuje: 

 wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm, 

 zakaz zabierania lipieni,   

 zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.   

 limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt. 

4. Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt., całkowity zakaz 

wędkowania od 01.09 do 31.01. 



5. Biała nr 021 – na odcinku od źródeł do mostu przy ul. Mazańcowickiej w Bielsku 

Białej – Komorowicach dopuszcza się połów na sztuczną muchę uzbrojoną w haki 

bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. Wprowadza się zakaz zabierania 

złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie - odcinek 

NO KILL. Na pozostałym odcinku do mostu drogowego na trasie Czechowice 

Dziedzice - Bestwina dopuszcza się przynęty sztuczne. 

6. Wapienica nr 048 - na odcinku od źródeł do mostu drogowego na ul. Mazańcowickiej 

w m. Ligota (poniżej ujścia kanału Ligockiego) - zakaz zabierania złowionych ryb 

oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie – ŁOWISKO NO KILL.  

Szczegółowe zasady wędkowania określono w wykazie ,,wód krainy pstrąga i lipienia na 

lata 2020-2022”. 

 

 VIII.   Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb: 

1. na zbiorniku Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę                                        

w zachodniej części zbiornika, 

2. na zbiorniku Paprocany nr 013 strefę obejmującą usytuowany w zachodniej części 

zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę, 

3. na zbiorniku Maroko nr 402 – strefę obejmującą teren między tzw. cyplem                   

a brzegiem przy rzece Rawie. 

4. na zbiorniku Kajakowy nr 408 strefę obejmującą przystań WOPR oraz odcinek od 

tzw. niskiego do wysokiego cypla w południowo – zachodniej części zbiornika, wraz     

z ich przepływami. 

5. na zbiorniku Paruszowiec nr 608  – wyspę, 

6. na zbiorniku Pniowiec nr 612   strefę obejmującą w całości zbiorniki boczne,                                 

z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich, 

7. na terenie rozlewisk wód zbiornika Gzel nr 613 wraz z potokiem Gzelskim                                             

na odcinku od jazu służącego do poboru wody na stawy do przepustu drogowego na 

ul. Gzelskiej w Rybniku, 

8. na zbiornikach Bocianie Gniazdo nr 734 i Madejski nr 742 w strefach oznaczonych 

tablicami. 

9. na zbiorniku Łąka nr 804 strefę obejmującą północno – wschodnią  część zbiornika 

tzw. zatokę,        

10. na zbiorniku Kozłowa Góra nr 014 wyłącza się strefę pomiędzy tamą czołową                    

a bojkami szer.  200 m. 

Przypominamy, że na wyznaczonych strefach tarlisk na zbiornikach i rzekach,           

obowiązuje zakaz wędkowania. 

 

IX.  Na podstawie porozumienia z VŬS ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek: 

       Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb: 

1. Wymiary ochronne ryb: 

a) szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm,   

b) sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm, 

c) karp do 40 cm, 

d) kleń do 25 cm 

2. Okresy ochronne ryb: 

a) pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04., 

b) lipień - 01.12. ÷ 15.06., 

c) głowacica - 01.01. ÷    30.09., 

d) brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06., 



e) miętus - 01.12. ÷ 15.03., 

f) węgorz 01.09. - 31.03., 

g) jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06., 

h) sum 01.01.-31.05. połów na żywca dozwolony od 15 czerwca.  

3. Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych łącznie w ciągu doby: 

a) szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz - 2 szt., 

b) pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień - 3 szt., 

c) świnka, certa - 5 szt. (max. 7 kg), 

d) lin - 4 szt., 

e) kleń - 10 szt.  (max. 7 kg)., 

f) sum – 2 szt. 

g) pozostałe gatunki - 5 kg. 

4. Po złowieniu dobowego limitu następujących gatunków ryb: sum, szczupak, sandacz, 

boleń i karp wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie. 

5. Na odcinku granicznym rzeki Olzy, w rejonie od jazu III w Błogocicach, do jazu 

IV w Boguszowicach w Cieszynie obowiązuje zakaz zabijania i zabierania 

złowionych ryb - odcinek NO KILL. 
 

W pozostałych sprawach obowiązują ogólne warunki uprawiania amatorskiego połowu 

ryb oraz przepisy aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku 

Wędkarskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 21/2019 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 24.10.2019r. 

 

 

Ogólne warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach 

ogólnodostępnych od 2020 r.: 

 

 

I. Wstęp 

II. Prawa wędkującego w wodach PZW 

III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW 

IV. Zasady wędkowania 

V. Dozwolone metody połowu 

VI. Ochrona ryb 

VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW 

VIII. Informacje końcowe 

 

 

I. WSTĘP 

 

Ogólne warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką, zwane dalej Regulaminem, 

stanowią zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów 

ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach 

będących w użytkowaniu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach (PZW), 

zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz 

cudzoziemców. Połów ryb kuszą jest zabroniony. 

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

 

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Katowicach mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, 

posiadający kartę wędkarską, przestrzegający szczegółowych oraz ogólnych warunków 

amatorskiego połowu ryb ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia 

uprawnionego do rybactwa. 

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.                

o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami. 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz 

cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. 

4. Zasady wędkowania przez młodzież do lat 16 określono w uchwale nr 172/IX/2019 ZG 

PZW z dnia 20 września 2019 r.  w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu 

Amatorskiego Połowu Ryb 

 

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie 

wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego 

zezwolenie. 

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo 

należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe 



ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie i szczegółowymi warunkami 

amatorskiego połowu ryb. 

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który 

przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować 

między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te 

mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. 

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. 

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb.  

Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności. 

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego 

stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

Zebrane śmieci należy bezwzględnie zabrać ze sobą. 

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim 

zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów 

musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa. 

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, 

zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast 

zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy 

organ administracji publicznej. 

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, 

na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii 

nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę 

połowu. 

 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA 

 

1. Wędka 

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości              

co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona: 

a) jednym haczykiem z przynętą, albo 

b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, 

przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki 

sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo 

c) w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej 

niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki 

sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. 

d) przy połowie ryb spod lodu:  

 jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy 

ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła                   

o średnicy 20 mm, albo 

 sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy 

haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. 

2. Przynęty 

a) Jako przynęty mogą być stosowane: 

 przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, 

 przynęty sztuczne. 

b) Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:  

 zwierząt i roślin chronionych, 

 ryb i raków wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7., 



 ikry. 

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części.                

W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub 

nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. 

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich /np. ciasta               

i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery. 

e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub 

sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie 

ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej /z tolerancją do 2 mm/. 

3. Wędkowanie 

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem   

wód krainy pstrąga i lipienia /wymienionych w odrębnym informatorze PZW/, gdzie 

wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca            

i 1 godz. po zachodzie słońca. 

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach 

ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się 

połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych. 

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb. 

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych, 

b) sprzedawać złowionych ryb, 

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych 

urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy 

budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski               

i progi denne, 

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci                

i innych rybackich narzędzi połowu,  

f) łowić metodą "szarpaka" 

g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody, 

h) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie              

z obowiązującymi przepisami, 

i) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,  

j) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej, 

k) wędkować z mostów, 

l) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać wyłącznie                  

w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub                               

w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać 

większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. 

a) ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio 

po złowieniu, 

b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. 

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,                               

z ostrożnością wypuszczone do wody.   

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, 

czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać                      

do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. 

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia 

metodami spinningową lub muchową. 



3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz 

stosowania zanęt. 

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie 

ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki 

wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być 

mniejsza niż 5 mm. 

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których 

zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby 

przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku 

zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5. 

 

 

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU 

 

1. Metoda gruntowo-spławikowa 

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie 

wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.  

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku. 

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących 

minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

a) łowiąc z brzegu - 10 m, 

b) między łodziami lub brodząc - 25 m, 

c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m. 

 

2. Metoda spinningowa 

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku,                     

z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki.                 

W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań 

instalowanych na lince. 

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących 

minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m, 

b) łowiąc z łodzi - 50 m. 

 

3. Metoda trollingowa 

3.1. Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, 

zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, 

holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem 

pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.  

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 

50 m od innych wędkujących. 

 

4. Metoda muchowa 

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, 

wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej 

niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może 

posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza 

obwód koła o średnicy 30 mm.  

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do 

wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości 
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używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie 

wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje 

się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów. 

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne 

odległości od innych wędkujących; 

a) z brzegu lub brodząc – 25 m, 

b) z łodzi – 50 m. 

5. Metoda podlodowa 

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na 

jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie 

wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego 

kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym 

haczykiem o pojedynczym ostrzu.  

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi 

zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.  

5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.  

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. 

Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach. 

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną 

odległość 10 m od innych wędkujących. 

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty. 

 

 

VI. OCHRONA RYB 

 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy 

ogonowej. 

2.  Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

a) boleń do 40 cm, 

b) brzana do 40 cm, 

c) certa do 30 cm, 

d) głowacica do 70 cm, 

e) jaź do 25 cm, 

f) jelec do 15 cm, 

g) karp do 30 cm, 

h) kleń do 25 cm, 

i) lin do 25 cm, 

j) lipień do 30 cm, 

k) łosoś do 35 cm, 

l) miętus do 25 cm 

m) okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga                       

i lipienia/, 

n) pstrąg potokowy do 30 cm, 

o) rozpiór do 25 cm, 

p) sandacz do 50 cm, 

q) sapa do 25 cm, 

r) sieja do 35 cm, 

s) sielawa do 18 cm, 

t) sum do 70 cm, 

u) szczupak do 50 cm, 



v) świnka do 25 cm, 

w) troć do 35 cm, 

x) troć jeziorowa do 50 cm, 

y) węgorz do 50 cm, 

z) wzdręga do 15 cm. 

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 

a) boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

b) brzana od 1 stycznia do 30 czerwca, 

c) brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia, 

d) certa od 1 stycznia do 30 czerwca; 

e) głowacica od 1 marca do 31 maja, 

f) lipień od 1 marca do 31 maja, 

g) łosoś od 1 października do 31 grudnia; 

h) miętus od 1 grudnia do końca lutego, 

i) pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia; 

j) sieja od 1 października do 31 grudnia, 

k) sielawa 1 października do 31 grudnia, 

l) sandacz od 1 stycznia do 31 maja, 

m) sapa od 1 kwietnia do 31 maja, 

n) sum od 1 stycznia do 31 maja; 

o) szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

p) świnka od 1 stycznia do 15 maja, 

q) troć od 1 października do 31 grudnia; 

r) troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia, 

s) węgorz od 1 grudnia do 31 marca. 

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb 

przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. 

Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego. 

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie 

chronionych: 

a) alosa, 

b) babka czarnoplamka, 

c) babka mała, 

d) babka piaskowa, 

e) brzanka, 

f) ciosa, 

g) dennik, 

h) głowacz pręgopłetwy, 

i) głowacz białopłetwy, 

j) igliczniowate – wszystkie gatunki,  

k) jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, 

l) kiełb białopłetwy, 

m) kiełb Kesslera, 

n) kozy – wszystkie gatunki, 

o) kur rogacz, 

p) minogi - wszystkie gatunki, 

q) parposz, 

r) piekielnica, 

s) piskorz, 

t) pocierniec, 



u) różanka, 

v) strzebla błotna, 

w) śliz, 

x) taśmiak długi. 

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk: 

7.1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/: 

  głowacica 1 szt. 

7.2. W ciągu doby /w godz. 0:00 – 24:00/ 

a) sum 2 szt. 

b) troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, /łącznie/ 2 szt. 

c) lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt. 

d) brzana 3 szt. 

e) karp 2 szt. 

f) lin 4 szt. 

g) certa 5 szt. 

h) węgorz 2 szt. 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może 

przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.  

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej,                   

w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby. 

9. Limity połowu nie dotyczą, tołpygi, krąpia oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale 

IV, pkt. 3.7. 

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte                       

w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego". 

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania  

lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie 

tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym  

oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 

 

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW 

 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: 

a) funkcjonariuszy Policji, 

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej, 

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej, 

d) strażników Straży Ochrony Mienia PZW, 

e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej, 

f) strażników Straży Leśnej, 

g) strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych, 

h) funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach. 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, 

złowione ryby i przynęty. 

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje 

wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW. 

 

 

 

 



VII. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy określone w uchwale                                   

nr 172/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r.  w sprawie: zatwierdzenia nowego 

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz szczegółowe warunki uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r. 

2. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu 

Polskiego Związku Wędkarskiego, aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb              

a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym: 

 Ustawy prawo wodne,  

 Ustawy prawo o ochronie środowiska,  

 Ustawy o rybactwie śródlądowym, 

 Ustawy prawo o stowarzyszeniach, 

 Ustawy o lasach, 

 Ustawy o ochronie przyrody, 

 Ustawy o ochronie zwierząt, 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, 

 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb  

oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,                     

(z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


