
 
UCHWAŁA NR 13/2010 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 
z dn. 13.02.2010 r. 

 
W sprawie: podziału funduszu zarybieniowego na 2010 r.  

 
Na podstawie §46 pkt 15 i 27  Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r.  

oraz  uchwałą ZO nr 42/2006  z dnia 09.11.2006 r. w sprawie założeń  
do opracowania podziału funduszu na zarybienie 

uchwala: 
 

§ 1 
 

Dokonuje się podziału funduszu zarybieniowego w 2010 r. w wysokości do 1 940 tyś zł. na następujące 
części  składowe: 
I. Zarybienie  wód w obwodach rybackich  -  980  tyś zł. w tym:  

a. wody ogólnodostępne do                                                    - 610 tyś. zł. 
b. łowiska licencyjne      do                                                    - 240 tyś. zł. 
      - wykonanie uzależnione jest od przychodów    
c. rezerwa                       do                                                    - 130 tyś. zł. 
z przeznaczeniem na wyrównanie różnic, jakie wynikną z cen bieżących zarybienia w stosunku do 
cen, na podstawie których sporządzono operaty rybackie, uzupełnienia zarybienia niewykonanego 
w 2009 r. oraz pokrycie ewentualnego dorybienia wybranymi gatunkami w obwodach po 
uzyskaniu zgody wymaganej przepisami.  

II. Zarybienie wód stojących – 890 tyś. zł. : 
a. zbiorniki o powierzchni powyżej  50 ha  do                    - 478 tyś. zł.  
b. zbiorniki o powierzchni od 10-50 ha       do                    -  262 tyś. zł.  
c. zbiorniki o pow. do 10 ha dofinansowanie z okręgu do  -  150 tyś. zł.  

III. Zarybienie wód płynących nie wchodzących w skład  
         obwodów rybackich (kanał kop. Piasku Szczakowa)       do    - 6 tyś. zł. 
 
IV. Rezerwa ogólna                                                             -   64 tyś  zł.                                                      

z przeznaczeniem na pokrycie: 
- nieprzewidzianych kosztów związanych z wyrównaniem dorybienia do kwoty 700 zł/ha zbiorników 

w   kategorii do 10 ha, 
- zarybienie zbiorników w pozostałych kategoriach, które po pomiarach powierzchni lustra wody 

zmienią  grupę zaszeregowania,  
- dorybienie zbiorników nowopozyskanych, 
- dorybienie zbiorników, na których wystąpiły straty w rybostanie spowodowane chorobami, 

przyduchą itd.  
- uzupełnienie zarybienia niewykonanego w roku 2009 oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie 

funduszu zarybieniowego.  
- dodatkowego  zarybienia wynikłego ze zmiany cen na materiał zarybieniowy. 
Rezerwa pozostaje w dyspozycji komisji gospodarczej, która dokona zarybień i zakupów 
interwencyjnych  w zależności od zaistniałych potrzeb. 

 
§ 2  

 
Zarybienie wód w obwodach rybackich odbędzie się zgodnie z operatami rybackimi i umowami 
podpisanymi z RZGW w Gliwicach i Krakowie. 

§ 3 
 

Plan i podział funduszu zarybieniowego na zbiorniki o pow. powyżej 50 ha stanowi  załącznik nr 1.  
§ 4 

 
Podział funduszu zarybieniowego na zb. 10-50 ha stanowi załącznik nr 2.  

 



 
 

§ 5 
 

Plan i podział funduszu zarybienia wód płynących nie wchodzących w skład obwodów stanowi        
załącznik nr 3. 

 
§ 6 

 
Wartość dofinansowania z funduszy okręgu w kategorii zbiorników do 10 ha nastąpi wg uzyskanego 
odpisu na zarybienie wg stanu na dzień 31.08.2010 r.. 

 
§ 7     

 
Zastrzega się możliwość bezzwłocznego przerwania zarybienia wód, których umowy dzierżawne są 
zagrożone wypowiedzeniem (lub nie przedłużeniem), wystąpieniem choroby oraz na wodach gdzie 
wystąpiły inne czynniki uniemożliwiające wykonanie zarybienia. 

 
§ 8 

 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura ZO  i uzależnia się od uzyskanych środków ze 
składek na ochronę i zagospodarowanie wód. W przypadku powstania zmian w powierzchni wód 
stojących będą dokonane stosowne korekty w podziale funduszu zarybieniowego. 

 
§ 9  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                    Wiceprezes ds. gospodarczych                                                          Prezes ZO  
 
                                 Konrad Ciura                                                                      Mirosław Iwański



 

Plan zarybienia zbiorników o pow. > 50 ha w 2010 r.                  Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2010z dn.  13.02. 2010 
r.   

Nazwa 

zbiornika 

Kwota w  2010 r. 

w tyś zł 
Gatunki** 

Dziećkowice   
111 Szczupak 1000- 2000 kg, węgorz 35- 50 kg, sandacz  100 – 300  kg, leszcz duży 500 kg, karp 5000 kg – 7,1 kg/ha * 

Paprocany    
60,0 Szczupak 500- 800 kg,  węgorz 8 – 10 kg, lin 100 – 300 kg , jaź  100 – 200 kg, okoń 200 kg, boleń – 1000 szt.  karp 3200 kg – 26,2 kg/ha* 

Buków  II     
51,5 Szczupak 100 - 300 kg, węgorz 8-10 kg, lin 50-150 kg, sandacz n. let. 10 000 szt., karaś – płoć - leszcz– 500 kg, karp 3700 kg – 42 kg/ha* 

Roszków 48,5 Sandacz lub szczupak 100 - 300 kg, sandacz n. let. 10 000 szt., leszcz duży 500 kg, karp 4000 kg – 40 kg/ha* 

Chechło – Nakło           
48,0 Szczupak 100 - 200 kg, węgorz 8-10 kg, lin 150 – 300 kg, płoć – 100- 400 kg, karp 3600 kg – 40 kg/ha* 

Nieboczowy  
45,5 Szczupak 100-300 kg, węgorz 8-10 kg, sandacz 10 000 szt., leszcz duży 500 kg,  karp 3280 kg – 40 kg/ha* 

Brzezie  
42,5 Szczupak 100 - 200 kg, węgorz 6-8 kg, lin 50 – 150 kg, płoć – leszcz- karaś - 300 kg, karp 3270 kg – 46 kg/ha* 

Horniok   
38,50 Szczupak 100 - 200 kg, węgorz 6-8 kg, lin 50 - 100 kg, karaś – płoć -leszcz– 200 kg, karp 2990 kg – 46 kg/ha* 

Sosina  
32,50 Szczupak 50 - 150 kg, węgorz 6-8 kg, lin 50 - 200 kg, płoć – 200 kg, karp 2350 kg – 46 kg/ha* 

R A Z E M      478 tyś zł.            
* dotyczy zarybienia karpiem w przeliczeniu na 1 ha                                                                                                                                                             
**Plan zarybienia może ulec  zmianie w zależności od podaży na rynku poszczególnych gatunków i asortymentu a także, gdy będzie możliwość 
zaopatrzenia się w większą ilość ryb drapieżnych zwłaszcza szczupaka i sandacza  kosztem zmniejszenia udziału karpia w zarybieniu. 

 
 



 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 13/2010 z dn. 13.02. 2010 r.  
 
Lp. Wody płynące poza obwodem rybackim Wartość  
1 Kanał Kop. Piasku Szczakowa  do 6 tyś zł.  

Plan zarybienia – pstrąg potokowy nar. wiosenny lub dwuletni ( ok. 6 tyś szt. lub 200 kg), lipień  narybek – 1000 szt. 

 



 

                                                                                         Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/2010 z dn. 13.02.2010r. 
 
                 Plan zarybienia zbiorników od 10 do 50 ha w 2010r. 
 
  Nazwa 

zbiornika  
Nr 

zbiornika  
  Wartość 

zarybienia  Lp.  Pow. w ha  
1 Kajakowy 4084 10,1 10712,11 
2 Olza I  633 10,1 7092,34 
3 Zabełków  620 10,71 3570,45 

4 
Zapadlisko 

Czułów  419 11,3 8629,70 
5 Paruszowiec 608 12,4 17792,99 
6 Hubertus 302 13,5 8368,35 
7 Papierok 617 14,4 23551,64 
8 Łąka  409 14,5 12130,71 
9 Pod Torami 622 15 4236,69 

10 Sosnica I, II 701 15,06 7326,22 
11 Rogal  623 17 3968,06 
12 Żarki II 215 18,93 7212,65 
13 Gliniok  301 20 11145,73 
14 Bezchlebie 715 20,14 12181,72 
15 Witold 619 24,9 16855,15 
16 Leśny 718 26,03 17373,69 
17 Odra II 616 29,96 16486,28 
18 Buków I  8 30,81 13440,79 
19 Morawa  303 35 10911,96 
20 Odra I III .007 43,29 26141,92 
21 Łęgoń  624 15,21 10870,85 
22 Roszków Nowy  606 30 8000,00 
23 Dziergowice  636 21,08 4000,00 
  Razem    459,42 262000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


