
 

Uchwała nr 96/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 20.11.2019 r. 
 

w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 21/2019 Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustanowienia szczególnych 

 i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb  

na wodach ogólnodostępnych od 2020 r. 
 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 
 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§1 

Postanawia dokonać zmiany w rozdziale V punkt 10 załącznika nr 1 do uchwały nr 21/2019 

Zarządu Okręgu PZW z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustanowienia szczególnych i ogólnych 

warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2020 r. 
który otrzymuje nowe brzmienie:            

,,10. Paprocany nr 013 – obowiązuje regulamin ustanowiony przez właściciela wody, w tym: 

1. zakaz wywozu zanęt i przynęt, 

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

3. zakaz połowu ryb w wydzielonych strefach oraz wokół fontann (aeratorów)•, 

4. zakaz wędkowania na terenie MOSIR•, 

5. zakaz wędkowania w strefie ochronnej na dopływie•, 

6. zakaz wędkowania na tamie czołowej w soboty, niedziele i święta, w godz. 07:00  

– 21:00, w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień•, 

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

MOSIR do strefy ochronnej w Promnicach•, 

8. zakaz wędkowania w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, w godz. 07:00 – 21:00, na 

tzw. „mini plażach” w zachodniej części zbiornika•, 

9. zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych•, 

10. zakaz biwakowania i używania sprzętu przeciwdeszczowego o powierzchni podstawy 

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

11. zakaz spinningowania oraz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 

30.04., 

12. 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 

 

 

 

 



 

§ 2 

Postanawia dokonać zmiany w rozdziale V punkt 41 załącznika nr 1 do uchwały nr 21/2019 

Zarządu Okręgu PZW z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustanowienia szczególnych i ogólnych 

warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2020 r. 
który otrzymuje nowe brzmienie:     

1.  „41 Stawy Halemba nr 717 – wyłącznie staw Kiszka - wprowadza się ograniczenie 

stosowania zanęty pochodzenia roślinnego do 1 kg na wędkarza, na jeden dzień 

wędkowania”, 

2. podpunkty 41 a i b ulegają wykreśleniu. 

 

§ 3 

Postanawia dokonać zmiany w rozdziale V załącznika nr 1 do uchwały nr 21/2019 Zarządu 

Okręgu PZW z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustanowienia szczególnych i ogólnych 

warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2020 r. 

dopisując punkt 44:     

,,44 Rzęsa nr 306 oraz Bytków nr 807 – w terminie od 1 listopada do 31 grudnia 

wprowadza się zakaz:  

-  połowu ryb na żywą i martwa rybę oraz jej części,  

-  zakaz połowu i zabierania szczupaka”.  

 

§ 4 

W pozostałym zakresie treść załącznika nie ulega zmianie. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi biura ZO. 

 

 
 
 

              Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych                                               Prezes ZO                                                                                                           
 

                             Edward Totoń                                                           Mirosław Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


