
 
Uchwała nr 48 /2006 

 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 
z dnia 09.11.2006 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu połowu ryb na rzece Olza, Odra i 

Piotrówka, 
 odcinki graniczne. 

 
Na podstawie § 45 pkt 15  Statutu PZW z dn. 23.09.2000r. 

          Zarząd Okręgu                                                                      
         uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Wprowadza się na odcinku granicznym rzeki Olzy, Odry i rzeki Piotrówki 
regulamin połowu ryb, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura. 
 

§ 3 
            
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2007r.  

 

 

 

 

Wiceprezes ds. Gospodarczych     Prezes ZO 

 

             Konrad  Ciura         Mirosław  Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1 

             do uchwały ZO nr 48 

                z dn. 09.11.2006r. 

 
                                            Regulamin połowu ryb 
                          na odcinkach granicznych rzeki Olzy, Odry  i Piotrówki. 

I. Zasady wędkowania. 
 
Wprowadza się na odcinku granicznym rzeki Olzy, Odry i Piotrówki od dnia 
01.01.2007r. następujące zasady wędkowania: 
1. O zamiarze wędkowania w wodach granicznych wędkarz jest 

zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta placówki 
Straży Granicznej, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem 
wędkowania. 

2. Uprawianie wędkarstwa może odbywać się do granicy państwowej tylko 
w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca a 
kończącej się pół godziny przed zachodem słońca. 

Punkt 1  i 2  obowiązują na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006r. 
 
II. Ochrona ryb.  
1.   Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb: 
-  sandacz                 50 cm, 
-  kleń                       25 cm, 
-  sterlet-czeczuga     30 cm, 
-  karp                       30 cm, 
-  świnka                   30 cm, 
-  szczupak                50 cm, 
-  węgorz                   45 cm,  
-  miętus                    30 cm, 
-  łosoś                      50 cm, 
-  amur                      50 cm. 
2.   Wprowadza się następujące okresy ochronne dla ryb: 
-  pstrąg potokowy         01.09.  -  15.04. 
-  lipień                          01.12.  -  15.06. 
-  głowacica                   01.01.  -  30.09. 
-  brzana, certa               01.01.  -  30.06. 
-  miętus                         01.12.  -  15.03. 
-  węgorz                        01.09.  -  30.11. 
-  jaź, kleń                      16.03.  -  15.06. 
3. Ustala się następujące limity ilościowe złowionych i zabranych ryb w ciągu 

doby: 
-  szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana  - 2 szt. 
-  pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień  - 3 szt. 
-  świnka, certa  -  5 szt.  max. 7 kg. 
-  lin, węgorz  -  4 szt. 
-  kleń  -  10 szt.  max.  7 kg. 
-  pozostałe gatunki  - 5 kg. 
 
III. Ustalenia dodatkowe. 



W pozostałych sprawach obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego 
Połowu Ryb 
PZW. Po złowieniu limitu  dobowego następujących gatunków ryb: sum, 
szczupak, sandacz, boleń i karp wędkarz jest zobowiązany zakończyć 
wędkowanie.  


