
Uchwała nr 23/2014 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.02.2014 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego  nr 427 Osadniki 
 

Na podstawie § 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. 
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala 
 

§ 1 
 

Zgodnie z uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006 r. postanawia się 
zatwierdzić regulamin łowiska licencyjnego nr 427 Osadniki, którego gospodarzem jest koło PZW nr 
118 KWK „Murcki”. 
 

§ 2 
 

Regulamin łowiska licencyjnego, wzór zezwolenia na wędkowanie oraz rejestr połowu stanowią 
załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

Upoważnia się zarząd koła – gospodarza łowiska licencyjnego do dostosowania regulaminu łowiska 
do potrzeb w zakresie: 

1. ustalania wysokości opłat licencyjnych, 
2. ustalania limitów połowu ryb, 
3. ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy o rybactwie 

śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych, 
4. miejsca i czasu pobierania opłat. 

O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 
 

§ 4 
 

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące regulaminu łowiska.  
 

§ 5  
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura. 
 

§ 6 
 

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



 
          Załącznik do uchwały nr 23/2014  
          ZO PZW w Katowicach  
          z dnia 24.02.2014 r. 
 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ    
NA ŁOWISKU SPECJALNYM „OSADNIKI” NR 427 

  
1. Zbiornik Osadniki nr 427 zlokalizowany jest w południowej części Katowic, dzielnicy 
Kostuchna przy ul. Boya- Żeleńskiego, składa się z komór A,B,C i jest łowiskiem licencyjnym. 
Jego typ użytkowania – mieszany.  

2. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW nr 118 KWK „Murcki”.  
3. Uprawnionymi do amatorskiego połów ryb na zbiorniku Osadniki nr 427 są jedynie posiadacze  
zezwolenia wraz z rejestrem połowu ryb, po opłaceniu składki członkowskiej  
 PZW na dany rok. 

4. Zezwolenie ważne jest w danym roku kalendarzowym. 
5. Zezwolenia na wędkowanie można nabyć w siedzibie koła w Katowicach - Kostuchnie               
ul. Boya-Żeleńskiego 83 w każdy czwartek w godz. od 1500 do 1630, od miesiąca czerwca po  
wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 601503694 

6. Wędkujący na zbiorniku Osadniki nr 427  ma prawo w jednym dniu złowić łącznie 2 szt. ryb    
wymienionego gatunku: KARP, SZCZUPAK , AMUR, PSTRĄG. Wędkujący po złowieniu limitu 
dziennego 2 szt. ryb ww. gatunków kończy łowienie. 

7. Wędkujący w ramach zezwolenia ma prawo złowić 15 szt. ryb łącznie, gatunków 
wymienionych w pkt.6.  

8. Na komorach A i B połów dozwolony metodą  gruntową oraz spławikową, zakaz 
spinningowania 

9. Połów na komorze C metodą spławikową lub spinningową, zakaz połowu  na żywą i martwą 
rybę, w miesiącu kwietniu zakaz spinningowania. Po jesiennym zarybieniu komory C 
szczupakiem - połów szczupaka wyłącznie metodą spinningową. Szczupaki złowione inną metodą 
należy   ostrożnie wypuścić.  

10. Każdy wędkujący na łowisku ma obowiązek poddania się  kontroli przeprowadzanej przez 
osoby ustawowo uprawnione w zakresie  zatrzymanych ryb i prawidłowości dokonania wpisów do       
rejestru połowu ryb. 

11. Wędkowanie dozwolone przez cały rok od świtu do zmierzchu (godzinę przed wschodem               
i godzinę po zachodzie słońca). 

12. Po złowieniu ryby i jej zatrzymaniu, przed ponownym zarzuceniem wędki wędkujący wpisuje 
natychmiast do rejestru połowu datę, komorę na której ją złowiono, gatunek i wymiar ryby.  
13. Wędkujący zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych.   
14. Zabrania się :  

-  budowania pomostów, przystani itp. 
-  wykonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmiany stosunków wodnych    

i podwyższania śluz. 
-  poruszania się pojazdów mechanicznych po grobli i obwałowaniach z wyjątkiem     
   drogi asfaltowej. 
-  stosowania otwartego ognia (palenia ognisk). 
15. W uzasadnionych przypadkach a także  na czas organizacji zawodów wędkarskich istnieje      
możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia poszczególnych komór  
z amatorskiego wędkowania. 

16. Zakaz wywożenia zanęt i przynęt. 



17. Zakaz zabierania z komory C okonia i jazia.   
18. Zezwolenie na amatorski połowu ryb na zbiornik Osadniki nr 427 nie może być odstępowane     
innej osobie ani uprawnienia z niego wynikające. 

19. W razie zagubienia zezwolenia duplikaty nie będą wydawane. 
20. W sprawach nieujętych wyżej mają zastosowanie przepisy zawarte w aktualnym Regulaminie 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

21. Obowiązuje zdanie rejestru połowu ryb przy dokonywaniu opłat na następny rok. 
22. Gospodarz Koło PZW nr 118 KWK „Murcki” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian        
i poprawek w regulaminie amatorskiego połowu ryb na zbiorniku Osadniki nr 427. 

23. Za nieprzestrzeganie zasad  powyższego regulaminu wędkujący może utracić zezwolenie 
połowu na zbiorniku Osadniki nr 427, bez możliwości odszkodowania i stanowić podstawę do 
odmowy wydania zezwolenia w przyszłości. 

24. Ceny zezwoleń w 2014 roku:  

 140zł bez prawa do stosowania metody spinningowej 

 160zł z możliwością stosowania metody spinningowej 
Regulamin ważny od 01.01.2014 r. 
 
 

 

 

 


