
 
 

          

Uchwała nr 46/2013 
 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 29.11.2012 r. 

 

w sprawie: zmian załącznika do uchwały nr 49/2013 ZO z dnia 29.10.2013 r. w sprawie 
zasad wędkowania obowiązujących na wodach ogólnodostępnych 

 
Na podstawie § 47 ust. 1 i § 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz  

uchwały ZO nr 49/2013 z dnia 29.10.2013 r.  
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 
 

§ 1 
 

 Na podstawie wniosków  z kół oraz rejonu VI wprowadza się zmiany w załączniku do 

uchwały nr 49/2013 ZO z dnia 29.10.2013 r.                  

- w punkcie V.  dopisuje się zmiany w łowiskach: 

Odra I ,III nr 007 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Łęg nr 604 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Roszków Nowy nr 606 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Roszków Bobrowy nr 607- wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Wielopole nr 611 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Pniowiec nr 612- wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Gzel nr 613 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Erg nr 615 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Odra II nr 616- wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Papierok nr 617- wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Pod Torami – Kalny nr 622 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Rogal-Brudny nr 623 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Tama nr 625 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Rzędówka nr 626 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Roszków nr 627 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Zawalisko nr 631 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Dziergowice nr 636 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Średni Bukowski nr 638 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Podkościele nr 640 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Szachta nr 641 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

Śmieszek Duży nr 648 - wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm, 

 



 
 

 

 

- w punkcie VI.  dopisuje się zmiany w łowiskach: 

rzeka Czarna Przemsza nr 035 z dopływami – obowiązuje wymiar ochronny: karpia do 30 cm, 

okonia do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt.,  okres ochronny  szczupaka i sandacza 

od 01.01. do 31.05., wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm,  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., 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura. 
 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. 
 
 
 

 

   Wiceprezes ds. Gospodarczych           Prezes ZO 

 

             Konrad  Ciura          Mirosław  Iwański 


