
Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Ślepowron” w Podolszu 
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne Ślepowron o powierzchni 30 ha zlokalizowane jest w Podolszu 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Podolsze ul. 
Starowiejska 6 32-640 Podolsze 

 
III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

 Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 
Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym  ,,Ślepowron” na dany rok kalendarzowy. 

 Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Ślepowron” 
ograniczona jest do 120 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

 Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
 Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Podolsze nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, 
jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

 Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Ślepowron” zobowiązany 
jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  oraz 
członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się 
nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania 
regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione 
ryby, torby i plecaki oraz środek transportu 

 Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów a także wykonywania samowolek 
tj.  domki, altanki. Podesty po uzgodnieniu z Gospodarzem.  

 Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

  Zarząd Koła PZW Podolsze jako gospodarz łowiska w przypadku zaistnienia 
szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w 
trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona będzie w 
gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego ,,Ślepowron” ,,ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż rocznych zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym 
„Ślepowron” odbywa się w Podolszu w dniach które podane są na stronie 
internetowej Koła Podolsze  oraz na tablicy ogłoszeń.  
2.Wysokośc składki wynosi: 
- 400 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 20 sztuk ryb 
limitowanych; (karp, amur, szczupak, sandacz, leszcz, lin, karaś, jesiotr) 



- 370 zł – składka roczna ulgowa dla członka PZW z limitem 20 sztuk ryb limitowa-
nych: (karp, amur, szczupak, sandacz, leszcz, lin, karaś,  jesiotr )  
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3.  Nie ma możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
 Od dnia 15. marca -  całodobowo do jesiennego zarybienia . 
 

VI. Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Łowisko Kruki”  
 

V. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
 
Łowisko specjalne „Łowisko Kruki” składa się trzech zbiorników: 

 Zbiornik A o powierzchni 22,7 ha  
 Zbiornik B o powierzchni 7,6 ha  
 Zbiornik C o powierzchni 9,8 ha  

 
zlokalizowane jest w Oświęcimiu 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

VI. Gospodarz łowiska: 
 Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Chemik” w Oświęcimiu 

VII. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym Łowisko Kruki” na dany rok kalendarzowy. 

 Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym Łowisko Kruki 
ograniczona jest do 400 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

 Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
 Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Chemik w Oświęcimiu nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, 
jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

 Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym Łowisko Kruki zobowiązany 
jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  oraz 
członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się 
nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania 
regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione 
ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu 
na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

 Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

 Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

  Zarząd Koła PZW Chemik w Oświęcimiu jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona 
będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego „Łowisko” Kruki, „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 

VIII. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 



1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym Łowisko Kruki 
odbywa się w Rybaczówce przy łowisku, w dniach sprzedaży składek które podane 
są na stronie internetowej Koła PZW „Chemik” w Oświęcimiu na tablicy ogłoszeń 
oraz pod numerem telefonu 33 847 40 88 
2.Wysokości składek wynosi: 
 • Licencja „ABC” – 550,00 zł – składka roczna normalna dla 
członka PZW z limitem 25 sztuk ryb limitowanych: Amur, Jesiotr, Karp, Sandacz, 
Szczupak, Sum, Węgorz 
• Licencja „BC” – 450,00 zł – składka roczna normalna dla członka 
PZW z limitem 25 sztuk ryb limitowanych: Amur, Jesiotr, Karp, Sandacz, Szczupak, 
Sum, Węgorz 
• Licencja „C” – 100,00 zł – składka roczna normalna dla członka 
PZW z limitem 10 sztuk ryb limitowanych: Palia jeziorowa, Pstrąg tęczowy 
• Licencja „BC-M” – 200,00 zł – składka roczna dla młodzieży do 
lat 18 zrzeszonej w PZW z limitem 10 sztuk ryb limitowanych: Amur, Jesiotr, Karp, 
Sandacz, Szczupak, Sum, Węgorz 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składek na następne zezwolenie wynosi: 
 • Licencja „BC” – 400,00 zł – z limitem 20 szt. ryb limitowanych 
• Licencja BC”  – 200,00 zł – z limitem 10 szt. ryb limitowanych 
• Licencja C”   – 100,00 zł – z limitem 10 szt. ryb 
limitowanych 

VII. Godziny otwarcia łowiska: 
Całoroczne, całodobowo. 

VIII. Postanowienia szczegółowe  
Strona internetowa Koła 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują   
przepisy  Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz „Ogólnych 
warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką w wodach 
ogólnodostępnych w roku 2021” oraz aktualnego Regulaminu amatorskiego 
Połowu Ryb. 



 
Załącznik do uchwały nr  6/2021 

Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 
z dnia 11-luty-2021 roku 

 
Regulamin łowiska specjalnego „Pięć stawów’ – Koło PZW Jasienica. 

 
I. LOKALIZACJA ŁOWISKA: 
Łowisko o powierzchni 1,08 ha położone jest w miejscowości Biery, gmina Jasienica i 
stanowi własność Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej. 
Łowisko otrzymuje nazwę – „Pięć Stawów” 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń na 
wędkowanie. 
 

II. Gospodarz łowiska. 
Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Jasienica z siedzibą w Bierach ul. Stawowa 270. 
 

III. Zasady ogólne 
1. W dniach, w których łowisko udostępnione jest do wędkowania Gospodarz łowiska 

reprezentowany jest przez Dyżurnego, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 
łowiska, dba o to by przestrzegany był regulamin łowiska i regulamin wędkowania, 
udziela wyjaśnień w kwestiach związanych z funkcjonowaniem łowiska, a w sytuacjach 
gdy jest to niezbędne podejmuje decyzje o charakterze porządkowym. 

2. Łowisko przeznaczone jest do amatorskiego, sportowego połowu ryb. Wędkowanie 
na łowisku „Pięć Stawów” wymaga posiadania dodatkowego, płatnego zezwolenia 
na amatorski połów ryb które w dalszej części Regulaminu nazywane jest 
Zezwoleniem .  

1. Prawo amatorskiego, sportowego połowu ryb mają wędkarze zrzeszeni w PZW 
którzy wykupili obowiązujące w danym roku kalendarzowym indywidualne 
Zezwolenie na połów ryb na łowisku specjalnym. 

3. Dzieci i młodzież do lat 14 mogą wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.   
4. Zezwolenie na wędkowanie na wodach łowiska specjalnego „Pięć Stawów” upoważnia 

do: 
 wędkowania na dwie wędki metodą spławikową i gruntową.  
 Zabrania się wędkowania na spinning jak również używania kotwiczek w 

zestawach spławikowych i gruntowych. Wyjątek stanowi używanie kotwiczki w 
zestawie do połowu „na żywca”. 

 złowienia oraz zabrania ryb gatunków i w ilościach określonych w limitach 
ustalanych przez Zarząd Koła. Limity połowów wyszczególnione są w Zezwoleniu 
oraz publikowane są w niniejszym dokumencie i „Regulaminie wędkowania”. 

5. Każdego wędkującego obowiązuje prowadzenie na bieżąco rejestru ryb złowionych i 
umieszczonych w siatce do ich przechowywania. 
Każda ryba gatunku objętego limitem połowów, umieszczona w siatce, powinna być 
niezwłocznie zarejestrowana w zezwoleniu. 

6. Liczba wydanych Zezwoleń na amatorski połów ryb na łowisku specjalnym „Pięć 
Stawów” ograniczona jest do 100 szt. w danym roku kalendarzowym.  

7. Zarząd Koła PZW Jasienica jako Gospodarz łowiska: 
a) Ustala wysokość opłat za wędkowanie, zasady ich wydawania oraz limity połowów, o 

czym informuje zamieszczając je na tablicy ogłoszeń w lokalizacji łowiska i na stronie 
internetowej Koła PZW Jasienica.  
W uzasadnionych sytuacjach mogą być one zmieniane w trakcie trwającego sezonu 
wędkarskiego; 

b) W odrębnym dokumencie „Regulamin wędkowania” ustala szczegółowe zasady 
wędkowania na łowisku;  

c) Wskazuje stawy przeznaczone do połowu ryb w danym sezonie  
d) Ustala termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu wędkarskiego, dni w których łowisko 

udostępnione jest dla wędkujących oraz godziny wędkowania.  



W uzasadnionych przypadkach np. z powodu rozgrywania zawodów sportowych, Za-
rząd Koła może wyłączyć poszczególne dni z kalendarza dostępności łowiska. Infor-
macja o takich wyłączeniach ogłaszana jest na początku sezonu lub co najmniej na 
dwa tygodnie przed datą dnia, w którym łowisko nie będzie dostępne.   

8. Na łowisku obowiązują wymiary ochronne ryb wynikające z przepisów prawnych 
wydanych przez upoważnione organy legislacyjne.  
Dodatkowo Gospodarz łowiska ustanawia wymienione poniżej wymiary ochronne dla ryb: 

 Karaś – do 20 cm 
 Leszcz – do 30 cm 
 Karp – powyżej 55 cm 
 Jesiotr – całkowity zakaz zabierania 

9. Wędkarz chcący wykupić zezwolenie na wędkowanie na łowisku specjalnym 
zobowiązany jest do okazania dokumentów wymaganych do zweryfikowania 
uprawnień do wędkowania na łowisku [karta wędkarska + ważna legitymacja 
członkowska PZW]. 

10. Każdy wędkarz przed udaniem się na stanowisko zobowiązany jest zgłosić się do 
Dyżurnego celem zarejestrowania w Zezwoleniu pobytu na łowisku w danym dniu. 

11. Wędkarz dokonujący połowu na łowisku specjalnym ma obowiązek poddania się kontroli 
prowadzonej przez organy do tego upoważnione z mocy przepisów prawa, a także przez 
Dyżurnego reprezentującego Gospodarza łowiska w danym dniu.  
W szczególności w sytuacjach uzasadnionych przypuszczeń, co do przestrzegania przez 
wędkującego przepisów Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz/lub regulaminów 
obowiązujących na łowisku Dyżurny może zażądać okazania sprzętu wędkarskiego, 
zawartości posiadanego na stanowisku wędkarskim bagażu, środka transportu celem 
kontroli.  

12. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego, ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach 
ogólnodostępnych oraz aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, Gospodarz 
łowiska zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i 
odmówienia sprzedaży zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu 
Koleżeńskiego. 
 

Zezwolenia na wędkowanie. 
 

13. Zezwolenie na wędkowanie można zakupić u Skarbnika Koła w dniach gdy pełni On 
dyżur w siedzibie Koła lub u Dyżurnych reprezentujących Gospodarza Koła w dniach 
udostępnienia łowiska do wędkowania. 

14. Zezwolenie jest dokumentem imiennym i wykorzystane może być wyłącznie przez osobę, 
na którą jest wystawione. 

15. Zezwolenie do czasu wykorzystania ustalonych w nim limitów stanowi własność osoby 
która je wykupiła. Po wykorzystaniu limitów Zezwolenie należy zwrócić Gospodarzowi 
łowiska. 

16. Posiadacz Zezwolenia po zakończeniu wędkowania zobowiązany jest do okazania 
zezwolenia Dyżurnemu celem weryfikacji i potwierdzenia wpisów dot. złowionych ryb.  

17. W przypadku zagubienia/zniszczenia wykupionego Zezwolenia nie będą wystawiane 
duplikaty. Nabycie prawa do dalszego wędkowania wymaga wykupienia nowego 
Zezwolenia. 

18. Dostępne są następujące rodzaje zezwoleń: 
sezonowe typu A – uprawniające do wędkowania we wszystkie dni, w których 

łowisko w danym roku kalendarzowym udostępnione jest do wędkowania i zabrania 
ryb w ilości określonej w limicie zapisanym na zezwoleniu; 

sezonowe typu B - uprawniające do wielokrotnego wędkowania na łowisku przez część 
sezonu oraz zabrania ryb określonych gatunków w liczbie określonej w jest w treści 
Zezwolenia. 
 
Nie ma możliwości zakupu zezwoleń okresowych 

 
 



Limity połowów 
     Dla zezwoleń typu A: 
 
ryb z gatunku:( płoć, okoń, jaź, inne niżej nie wymienione) w ilości nie więcej niż 3 

sztuki dziennie  
ryby gatunków karp, amur, tołpyga, karaś, lin, leszcz, sum, szczupak, sandacz w 

łącznej ilości 35 sztuk zgodnie z limitami dla poszczególnych gatunków 
 
Dla zezwoleń typu B:  
uprawniające do wędkowania w wybranym w okresie całego sezonu:  
ryb z gatunku: ( płoć, okoń, jaź, inne niżej nie wymienione) w ilości nie więcej niż 3 

sztuki dziennie   
plus 
ryb gatunków karp, amur, tołpyga, karaś, lin, leszcz, sum, szczupak, sandacz w 

łącznej ilości 20 sztuk zgodnie z limitami dla poszczególnych gatunków 
lub:  

ryb gatunków karp, amur, tołpyga, karaś, lin, leszcz, sum, szczupak, sandacz w 
łącznej ilości 10 sztuk zgodnie z limitami dla poszczególnych gatunków; 
lub:  

2 sztuki ryb z gatunku:( karp, amur, tołpyga ,lin, leszcz, karaś )  
lub zamiennie  
1 sztuka drapieżnika  (szczupak, sandacz, sum) + 1 sztuka ryb z gatunku ( karp, 
amur, tołpyga, lin, leszcz. karaś)  
 

Dla zezwoleń sezonowych ustala się dodatkowo dzienne limity połowów i wynoszą one 
maksymalnie    2 sztuki ryb z gatunku karp, amur, tołpyga, lin oraz 1 szt. ryb drapieżnych 
(szczupak, sandacz, sum).   

 
Ceny Zezwoleń 
Zezwolenie typu A – 400 zł  
Zezwolenie typu B: 

 250 zł, 150 zł lub 50 zł 
zależnie od ustalonego limitu złowionych ryb 

 
IV. Postanowienia szczegółowe. 

 
19. Zarząd Koła PZW Jasienica/Gospodarz Koła biorąc pod uwagę powierzchnię 

udostępnionych łowisk oraz konfigurację linii brzegowej stawów ustala, że w jednym dniu 
na łowisku może wędkować max 30 osób, które wykupiły Zezwolenie. 

20. Wybór miejsca wędkowania/stanowiska wędkarskiego odbywa się wg zasady 
pierwszeństwa przyjścia na stanowisko. 

21. W przypadku gdy liczba osób chcących wędkować w danym dniu przekracza 
maksymalną liczbę określoną w niniejszym Regulaminie, o możliwości wędkowania 
decyduje kolejność przybycia na łowisko i zgłoszenia tego faktu Dyżurnemu. 

22. W czasie połowów zezwala się na podkarmianie ryb. 
23. Zabrania się selekcjonowania pod względem rozmiaru ryb złowionych i umieszczonych w 

siatce wędkarskiej. Przez selekcjonowanie rozumie się zastępowanie złowionych 
wcześniej ryb mniejszych rozmiarów większą rybą tego samego gatunku.  

24. Ryb złowionych i włożonych do siatki nie wolno wpuszczać ponownie do wody łowiska.  
Wymiarowy szczupak/sandacz złowiony metodą ‘na żywca’ nie może być ponownie 
wpuszczony do wody.  

25. Zabrania się przekazywania złowionych ryb innemu wędkującemu. 
26. Ryby złowione w ilości przekraczającej limit wynikający z rodzaju Zezwolenia jakie ma 

aktualnie wykupione osoba wędkująca, należy bezwzględnie i niezwłocznie wypuścić do 
wody.  

27. Każdy wędkarz, który wykupił Zezwolenie po wykorzystaniu określonego w tym Zezwole-
niu limitu liczby złowionych ryb lub przekroczeniu dziennego limitu połowu, winien nie-



zwłocznie zakończyć wędkowanie w tym dniu lub przed złowieniem kolejnej ryby wykupić 
nowe Zezwolenie.  

28. W czasie wędkowania na stawie obowiązuje zachowanie spokoju, kultura postępowania, 
a także utrzymanie czystości na stanowisku wędkującego jak i całym terenie 
„Rybaczówki”. 

29. Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami oraz 
biwakowania na parkingach. 

30. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli oraz zakaz wycinania drzew i krzewów. 
31. W czasie przebywania na terenie łowiska zabrania się nadużywania napojów 

alkoholowych.  
32. Osoby, których zachowanie uzasadnia podejrzenie o to, że znajdują się pod znacznym 

wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą dopuszczane do przebywania i 
wędkowania na terenie tutejszego łowiska specjalnego. 

33. Wędkarz nieprzestrzegający niniejszego regulaminu naraża się na zastosowanie kar 
dyscyplinujących zgodnie ze Statutem PZW, z zupełnym zakazem połowu na łowisku 
włącznie. 

34. Gospodarz Łowiska nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakie mogą 
zaistnieć w trakcie amatorskiego połowu ryb, a którym ulec mogą osoby wędkujące jak 
też towarzyszące im inne osoby przebywające na terenie łowiska. 

35. Gospodarz łowiska nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione/zagubione przez osoby wędkujące jak też towarzyszące im inne osoby 
przebywające na terenie łowiska. 

36. Gospodarz łowiska w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ma prawo 
zmienić godziny wędkowania.  

37. Zarząd Koła PZW Jasienica zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „DYRCZONIÓWKA” 
 
I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 

Łowisko specjalne „DYRCZONIÓWKA” o powierzchni 10,00 ha zlokalizowane jest na 
granicy Nowa Wieś - Bielany 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Kętach ul. oś. 700-Lecia 5, 32-650 Kęty. 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
1. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym „DYRCZONIÓWKA” na dany rok kalendarzowy. 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym DYRCZONIÓWKA 
ograniczona jest do 150 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
4. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Kęty nie ponosi odpowiedzialności za 

skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z 
łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, jak również osoby 
wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

5.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

6. Wędkarz dokonujący połowu  na łowisku specjalnym ”DYRCZONIÓWKA” 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu 
Koła, oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Łowiska również 
mogą się nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie 
łamania regulaminu. W trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, 
złowione ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

7.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu 
na teren łowiska przyczepami campingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, nadmiernego spożywania alkoholu, 
mycia samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

10.  Zarząd Koła PZW Kęty jako gospodarz łowiska w przypadku zaistnienia 
szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w 
trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona będzie w 
gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego „DYRCZONIÓWKA” ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym                        
” DYRCZONIÓWKA” odbywa się w Kole Kęty oś. 700-Lecia 5 w dniach sprzedaży 
składek które podane są na stronie internetowej Koła Kęty na tablicy ogłoszeń oraz 
pod numerem telefonu 604 916 530 
2.Wysokość składki wynosi: 



- 350 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 20 sztuk ryb limitowa-
nych (karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, sum) 
- 200 zł – składka roczna ulgowa dla członka PZW z limitem 20 sztuk ryb 
limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, sum) 
- 100 zł – składka roczna dla młodzieży do lat 16 zrzeszonej w PZW z limitem 6 sztuk 
ryb limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, sum ). 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje  możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
- 200 zł – z limitem 10 szt. ryb limitowanych 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
1. Łowisko czynne jest od dnia 01 lutego (po zejściu lodu) do dnia 31 grudnia każdego roku. 
Połów ryb dozwolony jest od godz. 5,00 do 22,00 , z tym iż połów nocny dopuszcza się z 
piątku na sobotę , z soboty na niedzielę oraz w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny 
od pracy (świąteczny) jak również od 01 czerwca do 30 września każdego roku. 

 
VI. Postanowienia szczegółowe:  

Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Żwirownia Pogórze”. 
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne w ”Żwirownia Pogórze” w Pogórzu o powierzchni 19,97 ha 
zlokalizowane jest w Pogórzu, ul. Wierzbowa 28. 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Beskid Pogórze”, w Pogórzu ul. Wierzbowa 28.43-430 Pogórze 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym w ” na dany rok kalendarzowy. 

 Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Żwirownia w 
Pogórzu, ograniczona jest do 300 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych 
miejsc. 

 Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
 Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW „Beskid Pogórze” w Pogórzu nie 

ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą 
zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego 
połowu ryb, jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

 Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Żwirownia Pogórze” 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu 
Koła,  oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą 
się nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania 
regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione 
ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu 
na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

 Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

 Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

  Zarząd Koła PZW „Beskid Pogórze” jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona 
będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego „Żwirownia Pogórze” w Pogórzu”, ogólnych warunków uprawiania 
amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych, oraz 
aktualnego Regulaminu amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska 
zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i 
odmówienia sprzedaży zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sprawy 
do Sądu. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1. Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym w Pogórzu od-

bywa się w Biurze Koła w Bielsku Białej ul. Żywiecka 11, oraz na łowisku w Pogó-



rzu, ul Wierzbowa 28, terminy sprzedaży zezwoleń podane są na stronie interne-
towej Koła oraz na tablicach ogłoszeń na łowisku w Pogórzu.  

2. Wysokośc składki wynosi: 
- 400 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 24 sztuk ryb 

limitowanych : węgorz, sandacz, szczupak, sum, amur, karp, jesiotr, lin. 
- 250 zł – składka roczna ulgowa dla członka PZW z limitem  12 sztuk ryb 

limitowanych jak wyżej. 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 

3. Nie istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 

 
V. Godziny otwarcia łowiska: 

Okres połowów obowiązuje od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku po opłaceniu 
zezwolenia. Połowy nocne dozwolone są od 01 kwietnia do 31 października. Połowy 
dzienne dozwolone: listopad, grudzień od 6.00 do 17.00, styczeń, luty od 6.00 do 
18.00, marzec od 5.00 do 19.00. 

 
VI. Postanowienia szczegółowe:  

Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska licencyjnego „Miejsce-Oko” w Spytkowicach 
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko licencyjne „Miejsce-Oko ” położone w miejscowości Spytkowice Gmina 
Spytkowice które stanową dwa połączone starorzecza Wisły o powierzchni 25,00 ha.  
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Spytkowicach ul. Zamkowa 52, 34-116 Spytkowice. 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
1. Posiadacz zezwolenia jest uprawniony do wędkowania od świtu do zmroku w 

środy, piątki, soboty, niedziele i święta, od 03.03.2021r. do 31.12.2021r., oraz od 
01.01.2021r. do połowu spod lodu okonia. 

2. Połów ryb w środy do godziny 24.00, oraz połów nocny z piątku na sobotę i z 
soboty na niedzielę do godziny 24.00 dozwolony jest od 30.04.2021r. Każdy 
poniedziałek jest dniem gospodarczym. 

3. Wędkarza obowiązują limity ilościowe dozwolone do złowienia w ciągu doby, 
zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, z wyjątkiem: 
- połów karpia, lina, amura ogranicza się do 3 sztuk, 
- połów szczupaka, sandacza ogranicza się do 2 sztuk. 
W czasie jednego dnia połowu można złowić 3 sztuki ww. ryb. 
Po złowieniu ww. ryb, należy wpisać je do ewidencji połowu, przed ponownym 

zarzuceniem wędki. 
4. Na jedno zezwolenie można złowić 30 sztuk ww. ryb. Obowiązują wymiary 

ochronne, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, za wyjątkiem:  
- lina do 40 cm, 
- karpia do 40 cm i od 60 cm, 
-szczupaka, sandacza do 55 cm i od 95 cm, 
- amura do 55 cm i od 85 cm. 

5. Połów szczupaka, sandacza dozwolony od 01.06. 
6. Połów jesiotra odbywa się na zasadzie złów i wypuść. 
7. Wędkarz musi posiadać i stosować matę do odhaczania ryb. 
8. Kąpiel, brodzenie w wodzie, używanie drewnianych podpórek, łamanie krzewów, 

drzew oraz zaśmiecanie łowiska jest zabronione. 
9. Łowienie ryb, wywożenie zanęt, przynęt przy użyciu jakichkolwiek środków 

pływających, również elektronicznych wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia. 
10. Po jesiennym zarybieniu zakaz połowu białej ryby, za wyjątkiem drobnicy na 

żywca. 
11. Do kontroli upoważniony jest każdy wędkarz. 
12. Ujawnione wykroczenie należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu Koła PZW 

Spytkowice. 
13. Duplikatu zezwolenia w przypadku zniszczenia lub zagubienia, nie wydaje się. 
14. Posiadacz niniejszego zezwolenia ma obowiązek udostępnić kontrolującym swój 

pojazd w celu przeprowadzenia w nim kontroli. 
15. Wkładka jest ważna od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
16. Wędkarz przy zakupie wkładki na kolejny rok zobowiązany jest zwrócić rejestr 

połowu ryb. 
17. W przypadku naruszenia ww. przepisów zezwolenie może być cofnięte bez 

odszkodowania Decyzją Zarządu Koła PZW Spytkowice. 
18. Gospodarz łowiska licencyjnego „Miejsce-Oko” nie ponosi odpowiedzialności za 

skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z 
łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również osoby 
wspólnie przebywające z nimi na łowisku. 



IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat: 
1. Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb na łowisku licencyjnym „Miejsce-Oko” 

odbywa się w siedzibie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Spytkowicach ul. 
Zamkowa 52 i w sklepie „MAX” Spytkowice ul. Jana Pawła II 33 - termin i godziny 
sprzedaży określa komunikat na stronie internetowej Koła i na tablicach ogłoszeń Koła 
PZW w Spytkowicach. 
Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku licencyjnym „Miejsce-Oko” ograniczona jest do 
110 sztuk na rok, przy czym pierwszeństwo zakupu mają osoby, które rok wcześniej 
wykupiły zezwolenie. 

2. Cena zezwolenia całorocznego normalnego dla członka PZW Spytkowice wykupującego 
kolejne zezwolenie wynosi 400zł z limitem 30 sztuk ryb wymienionych w pkt. VI. 1. 
Ulgowa 200zł. 

3. Zezwolenie po wyczerpaniu limitu złowionych ( zabranych) ryb określonych w pkt. VI. 1 
traci swoją ważność.  
Po wyczerpaniu limitu rocznego obowiązuje wykup nowej wkładki lub zakaz wędkowania 
na łowisku licencyjnym „Miejsce-Oko”. 

4. Zezwolenia podlegają zwrotowi przy zakupie kolejnego. 
5. Duplikatów zezwoleń nie wydaje się. 
6. Istnieje możliwość wykupu dodatkowego zezwolenia na wywóz zanęt i przynęt łódką 

zanętową (modele zdalnie sterowane falami radiowymi). 
 

V. Godziny otwarcia łowiska: 
1. Posiadacz niniejszego zezwolenia jest uprawniony do wędkowania od świtu do zmroku 

w środy, piątki, soboty, niedziele i święta, od 03.03.2021r. do 31.12.2021r. oraz od 
01.01.2020r. do połowu spod lodu okonia.. 

2. Połów ryb w środy do godziny 24.00, oraz połów nocny z piątku na sobotę i z soboty na 
niedzielę do godziny 24.00 dozwolony jest od 30.04.2021r. Każdy poniedziałek jest 
dniem gospodarczym. 

3. W dniach: od 30.04.21r. do 03.05.21r., od 02-06.06.21r. od 11-14.11.2021r. dopuszcza 
się łowienie całodobowe. 

 
VI. Postanowienia szczegółowe : 

1. Na łowisku licencyjnym „Miejsce-Oko” obowiązują następujące wymiary ochronne: 
 Karp – do 40 cm i od 60cm 
 Lin – 40cm 
 Amur – do 55cm i od 85cm 
 Szczupak, sandacz – do 55 cm i od 95cm 

Obowiązują następujące limity dzienne: 
 Karp, lin, amur 3 szt. 
 Szczupak, sandacz 2 szt. 

Łącznie łowimy 3 sztuki dziennie limitowanej ryby. 
2. Połów szczupaka, sandacza dozwolony od 01.06. 
3. Połów jesiotra odbywa się na zasadzie złów i wypuść. 
4. Pozostałe gatunki ryb nie wymienione w pkt. VI. łowimy zgodnie  z Regulaminem 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 
 

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 
zawarte Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz „ Ogólnych 
warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką w wodach 
ogólnodostępnych w roku 2021” . 
 

VIII. Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego Koła PZW w Suchej Beskidzkiej 
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
 

Łowisko specjalne w Suchej Beskidzkiej. o powierzchni 4,0973 ha zlokalizowane jest w 
Suchej Beskidzkiej przy ul. Makowskiej. Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z 
limitowana ilością zezwoleń. 

 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą na Stadionie Sportowym „Babia Góra” 34-200 Sucha                 
beskidzka. 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

1. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 
Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym  Sucha Beskidzka .” na dany rok kalendarzowy. 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym     w Suchej Beskidzkiej 
ograniczona jest do 60 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 

4. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW w Suchej Beskidzkiej nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie 
korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, jak również 
osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

5.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za poprawiane 
wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować wniosek do Sądu 
Koleżeńskiego. 

6. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Sucha Beskidzka” zobowiązany 
jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  oraz członkom 
Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się nawzajem kontrolować w 
okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania regulaminu. W  trakcie kontroli 
wędkarz powinien okazać: zezwolenie, złowione ryby, torby i plecaki oraz środek 
transportu. 

7.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu na 
teren łowiska przyczepami kempingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  
10. Zarząd Koła PZW „im Fr. Nowakowskiego w Suchej Beskidzkiej” jako gospodarz 
łowiska w przypadku zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do 
zmian w Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona 
będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego w Suchej Beskidzkiej „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży zezwolenia w 
przyszłości , a także skierowania sprawy do Sądu. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 



 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym w Suchej Beskidzkiej 
odbywa się w  siedzibie Koła w dniach sprzedaży składek które podane są na stronie 
internetowej Koła: PZW Koło im. Fr. Nowakowskiego w Suchej Beskidzkiej na tablicy 
ogłoszeń oraz pod numerem telefonu- 602 309 440 

    2.Wysokość składki wynosi: 
- 250 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem   25  sztuk ryb 

limitowanych ( karp, amur, ) 
    Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 

3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu 
poprzedniego 

Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
200 zł – z limitem 13 szt. ryb limitowanych 

 

V. Godziny otwarcia łowiska: 
Od 15 marca do dnia zarybienie łowiska w listopadzie w dniach od wtorku do niedzieli 
, poniedziałek jest dniem gospodarczym . Wędkowanie jest dozwolone w godzinach : 
godzina przed wschodem słońca do godziny po  zachodzie słońca 
 

 
Postanowienia szczegółowe 
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego  Zamarski 
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
 
Łowisko specjalne Zamarski o powierzchni 2,05 ha zlokalizowane jest  w 
Zamarskach gm. Hażlach 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
 w Zamarskach 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

1. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 
Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym „Zamarski” na dany rok kalendarzowy. 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym Zamarski ograniczona 
jest do 40 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 
3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 

4. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW w Zamarskach nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, jak 
również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

5.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

6. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Zamarski” zobowiązany jest 
poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła, oraz członkom 
Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się nawzajem 
skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania regulaminu. W  
trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione ryby, torby i plecaki 
oraz środek transportu. 

7. Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu 
na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich. 
10.Zarząd Koła PZW w Zamarskach  jako gospodarz łowiska w przypadku zaistnienia 
szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie 
trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona będzie w gablotkach, na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego Zamarski „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu 
ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sprawy do Sądu. 
 

  IV .        Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
 



1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym Zamarski 
odbywa się w Rybaczówce koła w dniach sprzedaży składek które podane są na 
stronie internetowej Koła: http://www.pzw.org.pl/zamarski/ na tablicy ogłoszeń oraz 
pod numerem telefonu 606883043 
2.Wysokość składki wynosi: 
- 250 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem  24 sztuk ryb 
limitowanych- karp, amur, lin w tym 4 szt. drapieżnika- sum, szczupak, sandacz oraz 
40 szt. karaś 
- 150 zł – składka roczna 50% dla członka PZW z limitem  12 sztuk ryb limitowanych 
karp, amur, lin w tym 2 szt. drapieżnika- sum, szczupak, sandacz oraz 20 szt. karaś 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje  możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
- 250 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem  24 sztuk ryb 
limitowanych- karp, amur, lin w tym 4 szt. drapieżnika- sum, szczupak, sandacz oraz 
40 szt. karaś 
- 150 zł – składka roczna 50% dla członka PZW z limitem  12 sztuk ryb limitowanych 
karp, amur, lin w tym 2 szt. drapieżnika- sum, szczupak, sandacz oraz 20 szt. karaś 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
Łowisko czynne jest  od zejścia pokrywy lodowej, od świtu do zmierzchu w dni 
powszednie oraz zezwala się na połów nocny w każdy dzień przedświąteczny. A w 
terminie 01.06 do 31.08 również z piątku na sobotę. 
 

VI. Postanowienia szczegółowe: 
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „ŻYLICA” BUCZKOWICE  
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne Żylica Buczkowice o powierzchni 0,26 ha zlokalizowane jest w 
Rybarzowicach- Gmina Buczkowice. Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z 
limitowana ilością zezwoleń. 
 
II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło PZW „Żylica” Buczkowice. 
 
III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym „Żylica” Buczkowice na dany rok kalendarzowy. 

 Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Żylica” Buczkowice 
ograniczona jest do 30 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

 Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
 Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW „ŻYLICA” Buczkowice nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, 
jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

 Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „ŻYLICA” Buczkowice 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu 
Koła,  oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą 
się nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania 
regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione 
ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu 
na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

 Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

 Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

  Zarząd Koła PZW „ŻYLICA” Buczkowice  jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona 
będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego ”Żylica” Buczkowice, Ogólnych warunków uprawiania 
amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz 
aktualnego Regulaminu amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska 
zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i 
odmówienia sprzedaży zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy 
do Sądu. 
 
IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym „Żylica” Buczko-
wice  odbywa się w siedzibie Koła 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 ( budynek 
Urzędu Gminy Buczkowice) w dniach sprzedaży składek które podane są na stronie 



internetowej Koła ”Żylica” Buczkowice na tablicy ogłoszeń oraz pod numerem telefo-
nu 606105436 2.Wysokośc składki wynosi: 
- 150 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 11 kg     ryb 
limitowanych (karp ,amur ). 
3. Istnieje  możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
-100 zł – z limitem 9 kg ryb limitowanych ( karp, amur ). 
 
V. Godziny otwarcia łowiska: 
Łowisko czynne od 15-kwietnia do 31-października  środy, soboty niedziele i dni 
świąteczne w godz. od 13,00 -18,00. 
VI. Postanowienia szczegółowe:  
- Rezerwacja zezwoleń do dnia 28-lutego każdego roku. Po tym terminie sprzedaż 
wg kolejności zgłoszeń. 
-Na łowisku dozwolone jest wędkowanie na jedną wędkę metodą spławikową. 
-Dokonujący połowu ryb na łowisku powinien posiadać wypychacz, odpowiedni 
podbierak oraz siatkę rozpiętą na pałąkach. 
-Rejestr połowu ryb jest obowiązkowy i stanowi integralną część zezwolenia. 
-Ryby przechowywane w siatce i przeznaczone do zabrania muszą być 
wpisane do rejestru wyłącznie długopisem niezwłocznie po złowieniu. 
-Ryby przechowywane w siatce nie podlegają wymianie. 
-Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb metodą podlodową. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują   
przepisy  Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz „Ogólnych 
warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką w wodach 
ogólnodostępnych w roku 2021” oraz aktualnego Regulaminu amatorskiego 
Połowu Ryb 

VII. Postanowienia szczegółowe: 
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Czajka” w Cieszynie  
 

I.  Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne „Czajka” o powierzchni 10,7698 ha  zlokalizowane jest w 
Cieszynie przy ul. Wiślańskiej. 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Cieszynie. 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym „Czajka” na dany rok kalendarzowy. 

 Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Czajka” ograniczona 
jest do 150  sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

 Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
 Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW „Czajka” nie ponosi odpowiedzialności 

za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z 
łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, jak również osoby 
wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

 Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Czajka” zobowiązany jest 
poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  oraz członkom 
Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się nawzajem 
skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania regulaminu. 
W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione ryby, torby i 
plecaki oraz środek transportu. 

  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu 
na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

 Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

 Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

  Zarząd Koła PZW Cieszyn jako gospodarz łowiska w przypadku zaistnienia 
szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w 
trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona będzie w 
gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego „ Czajka” Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu 
ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu.  
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym ”Czajka” odbywa 
się w każdy piątek miesiąca w godzinach 16,00-18,00 Informacja na stronie 
internetowej Koła PZW Cieszyn pzw.org.pl/Cieszyn/ oraz na tablicy ogłoszeń. 
2.Wysokośc składki wynosi: 



- 350,00 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 25  sztuk ryb limi-
towanych (karp, amur, szczupak, sandacz ,sum, węgorz, boleń) oraz 100 sztuk ryb 
nielimitowanych. 
- 120,00 z³ – sk³adka roczna ½ dla cz³onka PZW z limitem 12  sztuk ryb 
limitowanych  (karp, amur, szczupak, sandacz ,sum, wźgorz, boleń)  oraz 50 sztuk 
ryb nielimitowanych. 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
-  350,00 zł – z limitem25szt. ryb limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz ,sum, 
węgorz, boleń). 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
Kwiecień 7,00-19,00 
Maj 6,00-20,00 
Czerwiec 6,00-21,00 
Lipiec 6,00-21,00 
Sierpień 6,00-20,00 
Wrzesień 7,00-19,00 od 15-wrzesnia- do godziny 18,00 
Październik 7,00-18,00 
Połowu nocne zostaną ustalone w czasie trwania sezonu. 

VI.       Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego  Stawy Czerna 
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne Stawy Czerna o powierzchni 3,6 ha zlokalizowane jest w Kalwarii 
Zebrzydowskiej 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
1. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym Stawy Czerna ” na dany rok kalendarzowy. 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym Stawy Czerna 
ograniczona jest do  100  sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 

4. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Kalwaria Zebrzydowska nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, 
jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

5.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

6. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Stawy Czerna ” 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu 
Koła,  oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą 
się nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania 
regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione 
ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

7.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu 
na teren łowiska przyczepami kempingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich. 

10.  Zarząd Koła PZW Kalwaria Zebrzydowska  jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona 
będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego Stawy Czerna  „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 
IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym  Stawy Czerna  
odbywa się w Siedzibie Koła , ul Mickiewicza 4                 ( budynek CKSiT ) w Kal-
warii Zebrzydowskiej, w dniach sprzedaży składek które podane są na stronie inter-



netowej Koła: Koło PZW Kalwaria Zebrzydowska , na tablicy ogłoszeń oraz pod nu-
merem telefonu   
604612257 
2.Wysokość składki wynosi: 
- 300 zł ( trzysta zł) – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem     26 
sztuk ryb limitowanych w tym 5 sztuk ryby drapieżnej i 1 Jesiotr (Karp, Amur, Lin, 
Leszcz, Płoć, Karaś, Szczupak, Sandacz, Węgorz, Okoń, Boleń, Sum, Jesiotr ) 
- 80 zł ( osiemdziesiąt zł ) – składka roczna  dla członka PZW bez możliwości 
zabierania ryb z łowiska tzw. „ No Kill”) 
Do każdego z tych zezwoleń wędkarz dokonuje dodatkowej opłaty w wysokości 
-  50 zł ( pięćdziesiąt zł) –  na  koszenie trawy, na terenie łowiska 
- 50 zł ( pięćdziesiąt zł) -  tzw. czynowe ( opłata ta może zostać zwrócona wędkarzowi 
na jego prośbę po, odpracowaniu 4 godzin na rzecz PZW ) 
 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
Nie wydaje się duplikatów zezwoleń. 
W szczególnych i uzasadnionych wypadkach na pisemną prośbę wędkarza Zarząd 
zastrzega sobie prawo do pomniejszenia opłaty za zezwolenie. Kwota bonifikaty nie 
może być jednak większa niż połowa opłaty za całość normalnego zezwolenia. 
 
3. Nie ma możliwości wykupienia drugiego zezwolenia po wyczerpaniu limitu 
zakupionego zezwolenia. 
 
 

V. Godziny otwarcia łowiska: 
Łowisko czynne jest przez cały rok , przez całą dobę . 
W celach organizacji imprez wędkarskich na terenie łowiska dopuszcza się czasowe 
wyłączenie łowiska  po wcześniejszej informacji przekazanej na stronie internetowej 
oraz tablicy ogłoszeń na łowisku. 
Zezwala się na wędkowanie podlodowe -  na własną odpowiedzialność 
wędkującego. Zarząd Koła oraz Gospodarz Łowiska nie ponoszą, żadnej 
odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków wynikłych podczas 
wędkowania podlodowego. 
Zabrania się połowu ryb przy pomocy narzędzi rybackich ( sieci , saki itp.) oraz kuszą 
podwodną. 
 

VI. Postanowienia szczegółowe: 
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego  Stawy Kobiernice 
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne Stawy Kobiernice o powierzchni 9,9374 ha zlokalizowane jest w 
Kobiernicach gmina Porąbka. 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 
II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
Kobiernice 
 
III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
1. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym Stawy Kobiernice” na dany rok kalendarzowy. 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym Stawy Kobiernice 
ograniczona jest do 170 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
4. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Kobiernice nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, 
jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

         5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za poprawiane 
wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować wniosek do Sądu 
Koleżeńskiego. 

6.Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Stawy Kobiernice.” 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  
oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się 
nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania 
regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione ryby, 
torby i plecaki oraz środek transportu. 

7.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu na 
teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

10.  Zarząd Koła PZW „Kobiernice” jako gospodarz łowiska w przypadku zaistnienia 
szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie 
trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona będzie w gablotkach, na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego Stawy Kobiernice „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 
IV.Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym Stawy 
Kobiernice odbywa się w Kobiernice ul. Parkowa 20B w dniach sprzedaży składek 
które podane są na stronie internetowej Koła: PZW Kobiernice na tablicy ogłoszeń . 
2.Wysokośc składki wynosi: 



- 350 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 15sztuk ryb limitowa-
nych  (karp, amur, szczupak, sandacz, lin, węgorz) 
-250 zł – składka roczna dla młodzieży do lat 16 zrzeszonej w PZW z limitem 10 
sztuk ryb limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, lin, węgorz). 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
- 300 zł – z limitem 15 szt. ryb limitowanych 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
Styczeń-luty, listopad-grudzień od godz. 6:00 do godz. 18:00 

          marzec-kwiecień, wrzesień-październik od godz. 5:00 do godz. 22:00 
W okresie od 01.05 do 31.08 można łowić w porze nocnej, wrześniu i     październiku 
można łowić w porze nocnej z piątku na sobotę i z soboty na niedziele, a także w noc 
poprzedzającą święto. 

 
 
VI.Postanowienia szczegółowe:  

Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Trzy Stawy” 
 
I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 

Łowisko specjalne Trzy Stawy o powierzchni 6 ha zlokalizowane jest w Pogwizdowie. 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Pogwizdowie ul. Kolejowa. 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 
V. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w 
łowisku specjalnym Trzy Stawy” na dany rok kalendarzowy. 

 
VI. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym Trzy Stawy ograniczona 

jest do 200 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 
 
VII. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
 
VIII. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Pogwizdów nie ponosi odpowiedzialności 

za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania 
z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, jak również osoby 
wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

 
IX.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za poprawiane 

wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować wniosek do 
Sądu Koleżeńskiego. 

 
X. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Trzy Stawy” zobowiązany jest 

poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  oraz 
członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się 
nawzajem kontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania 
regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione 
ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

 
XI. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 

samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 
 
XII. Zarząd Koła PZW „Pogwizdów” jako gospodarz łowiska w przypadku zaistnienia 

szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w 
trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona będzie w 
gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego Trzy Stawy „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
 



1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym Trzy Stawy od-
bywa się w „Rybaczówce” w dniach sprzedaży składek które podane są na stronie in-
ternetowej Koła: PZW Pogwizdów na tablicy ogłoszeń. 
2.Wysokośc składki wynosi: 
- 250 zł – składka roczna  dla członka PZW z limitem 23 sztuk ryb limitowanych – 
pełna , 150 zł pół karty z limitem 14 sztuk ryb limitowanych. 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 

V. Zasady połowu: 
1. Łowisko czynne jest od pierwszego weekendu kwietnia do ostatniego                        

weekendu listopada. 
2. Połów dozwolony jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 5.00 do 21.00. Z dniem 

1 czerwca danego roku udostępnia się do połowów nocnych od piątku do niedzieli 
(non stop). 

3. Połów ryb drapieżnych dozwolony od 1 czerwca do końca sezonu. 
4. Zabrania się wypuszczania złowionych ryb drapieżnych, które osiągnęły wymiar 

ochronny. 
5. Zabrania się wymiany złowionych i przetrzymywanych w siatkach ryb. 
6. Wejście i wyjście z łowiska odbywa się przy budynku „Rybaczówki” co należy 

udokumentować w książce połowu. 
7. Ryby złowione i zabrane w ramach limitu przynosimy do „Rybaczówki” w 

regulaminowych siatkach. 
8. Wędkarz po złowieniu i włożeniu do siatki ryby objętej limitem rocznym jest 

zobowiązany niezwłocznie wpisać ją do rejestru połowu. 
9. Obowiązuje zakaz wędkowania na akwenie numer  3 od stanowiska Dyżurnego 

wzdłuż brzegu do „Rybaczówki” i dalej do ujścia wody do akwenu 3a. 
10. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb: 

Karp 35- 65cm, lin 30 cm, amur 40 cm, okoń 18 cm, szczupak 50 cm, sandacz 50 cm, 
sum 70 cm, węgorz 60 cm. 

11. Limity dobowe: 
Karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, 3 sztuki łącznie ( w tym max. 2 drapieżniki) 
W ciągu tygodnia można zabrać 2 sztuki drapieżnika. 

12. Złowiony sum nie wchodzi w limit rocznego połowu i podlega zabraniu z łowiska. 
13. Po złowieniu dobowego limitu ryb wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia 

łowiska. 
14. Pozostałe nie wymienione gatunki ryb łowimy zgodnie z Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb PZW.  
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują   przepisy  
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz „Ogólnych warunków uprawiania 
amatorskiego połowu ryb wędką w wodach ogólnodostępnych w roku 2021” oraz 
aktualnego Regulaminu amatorskiego Połowu Ryb. 
VI. Postanowienia szczegółowe:  

Strona internetowa Koła. 
 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Nowy” w Bąkowie 
 
I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 

Łowisko specjalne „Nowy” położone jest w miejscowości Bąków Gmina Strumień 
które stanowi zbiornik po eksploatacji żwiru o powierzchni 1,40 ha.  
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Strumień nr 30 ul. 
Poddane 8 43-246 Strumień. 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym ”Nowy” na dany rok kalendarzowy. 

 Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Nowy” ograniczona 
jest do 25 sztuk na rok. 

 Rejestr połowu ryb jest obowiązkowy i stanowi integralna część zezwolenia 
 Połów ryb w łowisku specjalnym „Nowy” ogranicza się do trzech dni w tygodniu – 

wybór dni w gestii wędkującego. 
 Ryby przechowywane w siatce i przeznaczone do zabrania musza być wpisane 

do rejestru wyłącznie długopisem niezwłocznie po złowieniu. 
 Ryby przechowywane w siatce nie podlegają wymianie. 
 Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb wędka na 

łowisku specjalnym  „Nowy” biorą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów niniejszego regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie z 
nią na łowisku. 

 Gospodarz łowiska specjalnego „Nowy” nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska 
przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również osoby wspólnie 
przebywające z nimi na łowisku.  

 Na łowisku specjalnym „Nowy” obowiązuje utrzymanie czystości na stanowisku , 
dbanie o środowisko naturalne i zgłaszanie gospodarzowi łowiska wszelkich 
nieprawidłowości. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu gospodarz 
łowiska zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania 
i odmówienia sprzedaży zezwolenia w przyszłości. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb na łowisku specjalnym „Nowy” odbywa 
się w siedzibie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Strumień nr 30 ul. Poddane 8 
43-246 Strumień w dniach sprzedaży składek które podane są na stronie 
internetowej Koła: PZW Pogwizdów na tablicy ogłoszeń oraz pod numerem telefonu: 
885-177-974 
2. Cena zezwolenia całorocznego dla członka Koła PZW Strumień nr 30 wynosi 
250,00 zł  z limitem 20 sztuk ryb wymienionych w pkt. VI. 1. 
 

V. Godziny otwarcia łowiska: 
1. Łowisko czynne codziennie od godziny 4,00 do godziny 23,00. 
2. Połowy nocne od godziny 20,00 do godziny 8,00 w piątki i soboty od dnia 01 

czerwca do dnia 30-wrzesnia 
 
VI. Postanowienia szczegółowe : 

  



1. Na łowisku specjalnym „Nowy” obowiązują limity połowu następujących gatunków 
ryb : karp, szczupak , amur ; 

 Limit roczny  20 sztuk 
 Limit tygodniowy   4 sztuki 
 Limit dzienny    2 sztuki 

 
2. Pozostałe gatunki ryb limity dzienne: 

 Lin               3 sztuki 
 Inne gatunki    5 sztuk 

         Łącznie w jednym dniu wolno złowić i zabrać z łowiska 5 sztuk ryb. 
3. Ustala się górny ochronny wymiar karpia  na 60 cm . 
4. Po złowieniu 2 sztuk ryb limitowanych lub 5 sztuk ryb nie limitowanych należy 

zakończyć wędkowanie. 
5. Na łowisku licencyjnym „Nowy” obowiązują wymiary i okresy ochronne ryb zgodnie 

z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 
6. Zezwolenie po wyczerpaniu limitu złowionych ( zabranych) 20 sztuk ryb 

limitowanych   traci swoją ważność.  
7. Zezwolenia podlegają zwrotowi przy zakupie kolejnego. 
8. Duplikatów zezwoleń nie wydaje się. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują   przepisy  
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz „Ogólnych warunków 
uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką w wodach ogólnodostępnych w 
roku 2021” oraz aktualnego Regulaminu amatorskiego Połowu Ryb. 

VII. Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Polana” 
 
I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne „Polana” położone w miejscowości Ustroń-Polana, Gmina Ustroń, które 
stanowi zbiornik o powierzchni 0,84 ha. 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z ograniczona ilością zezwoleń.. 
 
II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Ustroń-Wisła, ul. 
Wiślańska 1,  43-450, Ustroń. 
 
III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

1. Prawo do wędkowania w łowisku specjalnym „Polana” mają członkowie Polskiego 
Związku Wędkarskiego posiadający opłaconą aktualną składkę członkowską 
ogólnozwiązkową oraz wykupione aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb 
wędką na łowisku specjalnym "Polana". 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Polana” ograniczona 
jest do  40 sztuk na rok. 

3. Rejestr połowu ryb jest obowiązkowy i stanowi integralna cześć zezwolenia 
4. Limit połowu gatunków ryb ; karp, amur, sandacz, szczupak, jesiotr, sum: 3 sztuki       

dziennie i w tygodniu., 24 sztuki w sezonie. Jesiotr – 3 szt. w sezonie. 
Ryby nie objęte limitem ; 5 szt. dziennie, ( karaś, płoć, jaź, okoń, leszcz, lin 2 szt. 
pstrąg 3 szt.) łącznie . 
Polów drapieżników ( sandacz, szczupak ) zgodnie z regulaminem PZW                     
- 4 sztuki w sezonie (złowionego miarowego drapieżnika należy zabrać z łowiska). 
Złowienie 3 sztuk w/w gatunków ryb limitowanych, kończy łowienie w danym dniu i 
tygodniu. 

5. Karta dla m³odzieæy niepracuj¹cej, cz³onków naszego Ko³a do lat 18-tu ½ ceny karty 
po³owu. Limit po³owu ; 2 szt. w tygodniu, ryb limitowanych, 12 szt. w sezonie. 

6. Młodzież do lat 16-tu będących pod opieką wędkarzy ½ limitu po³owu ; 2 szt. w 
tygodniu, 10 szt. w sezonie bez drapieżników, ryb limitowanych. 

7. Wędkarz  łowiący na łowisku specjalnym „Polana” zobowiązany jest poddać się 
kontroli przez osoby uprawnione ( SSR, gospodarza Koła, członków Zarządu Koła) 
lub współ wędkującego, do której winien udostępnić:  zezwolenie na połów ryb, 
złowione ryby, sprzęt służący do połowu ryb, plecak, torbę oraz środek transportu. 
 

     IV. Postanowienia szczegółowe : 
1. Przed rozpoczęciem połowu należy wpisać datę do karty połowu, a po złowieniu i 

zabrania ryby natychmiast dokonujemy jej wpisu do karty połowu. Po zakończeniu 
połowu ryb należy wpisać datę do identyfikatora zgodnie z gatunkami złowionej ryby i 
wrzucić do skrzynki na terenie łowiska. 

2. Brak wpisu w karcie połowu lub wpis niezgodny z prawdą może być podstawą do 
odebrania prawa połowu ryb na łowisku specjalnym „Polana” . 

3. Ryby przechowywane w siatce nie podlegają wymianie. 
4. Połów ryb dozwolony jest na dwie wędki, haki bez zadziorowe przynęta dowolna. 

Na łowisku specjalnym połów ryb metodą spinningową dozwolony jest w określonym 
terminie ( komunikat ). 

5. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku 
specjalnym „Polana” biorą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 
niniejszego regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku. 

6. Gospodarz łowiska specjalnego „Polana” nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez 
osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również osoby wspólnie 
przebywające z nimi na łowiska. 



7. Na łowisku specjalnym „Polana” obowiązuje utrzymanie czystości na stanowisku, 
dbanie o środowisko naturalne i zgłaszanie gospodarzowi łowiska wszelkich niepra-
widłowości. 

8. Zabrania sie pozostawiania wędziska bez nadzoru lub kontaktu wzrokowego. 
9. Na łowisku specjalnym ..Polana" zabrania się przynoszenia ze sobą złowionych ryb 

na innych akwenach i przechowywanie ich w wodach łowiska. 
 

V. Wymiary ochronne na łowisku specjalnym „Polana” 
         - Karp    35 cm 
         - Lin       30 cm 
         - Amur   50 cm 
         - Okoń   20 cm 
         - Jesiotr  powyżej  90 cm 
Pozostałe gatunki ryb nie wymienione w pkt. V. łowimy zgodnie z Regulaminem 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych. 

 
VI.      Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1. Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb na łowisku specjalnym „Polana” odbywa 

się w siedzibie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Ustroń-Wisła (Rybaczówka) w 
każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach 16.00-18.00.                        
W kwietniu w każdy wtorek miesiąca, godziny bez zmian. 

2. Cena zezwolenia całorocznego dla członka PZW Ustroń -Wisła wynosi 400,00 zł. 
Młodzież niepracująca do lat 18-tu, 200 zł 
Młodzież do lat 16-tu, 175,00 zł.  
Opłata dla członków Zarządu Koła 200,00 zł. 

3. Duplikatów zezwoleń nie wydaje się. 
 

VII.      Godziny otwarcia łowiska : 
Łowisko czynne jest od dnia 1 kwietnia 2021 roku od godziny 9.00 do jesiennego 
zarybienia ( komunikat ) 

    
 VIII.     Dni i godziny połowu : 
            Maj – Sierpień – od wtorku do piątku od godz. 6.00 do 22.00 
                                         soboty od godz.6.00 do  24.00 
                                         niedziele i święta od godz. 6.00 do 22.00 

         Wrzesień – Październik : - od wtorku do piątku od godz. 6.00 do 21.00 
                                                       soboty od godz. 6.00 do 24.00 
                                                       niedziele i święta od godz. 6.00 do 21.00 
 
Zarząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w trakcie 
sezonu , uchwałami podanymi do wiadomości w formie ogłoszeń na tablicach 
informacyjnych i stronach internetowych. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Regulaminu 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz Statucie PZW. 
W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przepisów Regulaminu, gospodarz łowiska 
zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania i 
odmówienia sprzedaży w przyszłości. 
 

IX.Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego nr 14 w Chełmku  
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
 
Łowisko specjalne nr 14 w Chełmku o powierzchni - 15 ha zlokalizowane jest przy ul. 
Przemysłowej 8a. w Chełmku 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 14 w Chełmku. 
Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
1.    Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym nr 14 w Chełmku.” na dany rok kalendarzowy 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym nr 14 w              
Chełmku ograniczona jest do 120 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych 
miejsc. 

3.  Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
4. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW nr 14 w Chełmku nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu 
ryb, jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

5.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

6. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „nr 14 w Chełmku” 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu 
Koła,  oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również 
mogą się nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie 
łamania regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, 
złowione ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

7.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , 
wjazdu na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz 
biwakowania na parkingach. 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

10.  Zarząd Koła PZW „nr 14 w Chełmku.” jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona 
będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego nr 14 w Chełmku „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości, a także skierowania sprawy do Sądu. 
 

III. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym nr 14 w Chełmku 
odbywa się w Rybaczówce Koła nr 14 PZW w Chełmku w dniach sprzedaży składek 
które podane są na stronie internetowej Koła: PZW Chełmek, na tablicy ogłoszeń 
oraz pod numerem telefonu - 508 787 564 
2.Wysokośc składki wynosi: 



- 300 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem   22  sztuk ryb 
limitowanych  
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
- 75%  wartości  zł – z limitem 11.szt. ryb limitowanych 
 

IV.       Godziny otwarcia łowiska: 
Styczeń – Luty  7.00 -18.00  
Marzec - Kwiecień       6.00 -20.00   
Maj-Czerwiec 4.00 -22.00   
Lipiec-Sierpień 4.00 -24.00     
Wrzesień 4.00 -22.00  
Październik 6.00 -20.00 
Listopad –Grudzień 7.00 -18.00 
 

IX. Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Podymacz” Koło Drogomyśl 
 
I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 

Łowisko specjalne „Podymacz” o powierzchni 0,75  ha zlokalizowane jest w 
Drogomyślu. 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
Drogomyśl. 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
1.  Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w 
łowisku specjalnym Podymacz” na dany rok kalendarzowy. 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Podymacz” 
ograniczona jest do 50 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
4. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Drogomyśl nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą 
zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące 
amatorskiego połowu ryb, jak również osoby wspólnie przebywający z 
łowiącym na łowisku. 

5.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i 
skierować wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

6. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Podymacz” 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom 
Zarządu Koła,  oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła 
również mogą się nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje 
podejrzenie łamania regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: 
zezwolenie, złowione ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

7.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , 
wjazdu na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz 
biwakowania na parkingach. 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

10.  Zarząd Koła PZW Drogomyśl jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść 
umieszczona będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego „Podymacz” „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym „Podymacz” od-
bywa się w Rybaczówce przy łowisku specjalnym „Podymacz” w dniach sprzedaży 



składek które podane są na tablicy ogłoszeń oraz pod numerem telefonu 505-318-
429. 
2.Wysokośc składki wynosi: 
- 300 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem   18  sztuk ryb 
limitowanych ( karp, amur, szczupak, sandacz, sum, lin 3 sztuki jako 1 ryba 
limitowana) 
- 200 zł – składka roczna ulgowa dla członka PZW z limitem 10  sztuk ryb 
limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, sum, lin=3 sztuki jako 1 ryba 
limitowana ) 
- 150 zł – składka roczna dla młodzieży do lat 16 zrzeszonej w PZW z limitem 8 sztuk 
ryb limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, sum, lin=3 sztuki jako 1 ryba 
limitowana ) 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
- 200 zł – z limitem 10 szt. ryb limitowanych 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
Całorocznie całodobowo z wyjątkiem poniedziałku i piątku. 
 

V. Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa Koła      



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Karaś” w Hałcnowie 
 
I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 

Łowisko specjalne „Karaś” o powierzchni 3,13  ha zlokalizowane jest w Bielsku-Białej 
przy  ul. Grenady 4. 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Karaś” Hałcnów 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
11. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w 
łowisku specjalnym „Karaś” na dany rok kalendarzowy. 

12. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Podymacz” 
ograniczona jest do 85 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

13. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
14. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW „Karaś” Hałcnów nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu 
ryb, jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

15.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

16. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Karaś” zobowiązany jest 
poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  oraz 
członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się 
nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania 
regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione 
ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

17.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , 
wjazdu na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz 
biwakowania na parkingach. 

18. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, nadmiernego  spożywania 
alkoholu, mycia samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

19. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

20.  Zarząd Koła PZW „Karaś” Hałcnów jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona 
będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego „Karaś” „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu 
ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym „Karaś” odbywa 
się w Rybaczówce Bielsko-Biała ul. Grenady 4 przy łowisku specjalnym „Karaś” w 
dniach sprzedaży składek  których terminy podane są na tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowe Koła (www.pzw.org.pl/bielsko_karas). 
2.Wysokośc składki wynosi: 



- 400 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem   21  sztuk ryb 
limitowanych ( karp, amur, szczupak, sandacz, , lin, węgorz .leszcz, karaś srebrzysty, 
jesiotr ) 
- 350 zł – składka roczna ulgowa dla członka PZW z limitem 21  sztuk ryb 
limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, , lin, węgorz .leszcz, karaś srebrzysty, 
jesiotr) 
- 200 zł – składka roczna ulgowa limitem 10 sztuk ryb limitowanych (karp, amur, 
szczupak, sandacz, , lin, węgorz .leszcz, karaś, jesiotr ) 
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego. 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
 - 400 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem   21  sztuk ryb 
limitowanych ( karp, amur, szczupak, sandacz, , lin, węgorz .leszcz, karaś, jesiotr ) 
- 350 zł – składka roczna ulgowa dla członka PZW z limitem 21  sztuk ryb 
limitowanych ( karp, amur, szczupak, sandacz, , lin, węgorz .leszcz, karaś, jesiotr ) 
- 200 zł – składka roczna ulgowa limitem 10 sztuk ryb limitowanych (karp, amur, 
szczupak, sandacz, , lin, węgorz .leszcz, karaś, jesiotr ) 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
a. Okres połowów obowiązuje od 01 marca do 23 grudnia danego roku            W 
razie wystąpienia lodu na akwenie rozpoczęcie sezonu zostanie przesunięte na okres 
kiedy warunki atmosferyczne na to pozwolą. Pojawienie się lodu w okresie jesiennym 
powoduje zakończenie sezonu wędkarskiego w danym roku; 
b. Połowy nocne (piątek-niedziela) dozwolone są od 01 czerwca do 30 września 
danego roku; 

           Połowy dzienne dozwolone: od 5.00 do 22.00;  
W miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień od 4.00 do 23.00 
 

VI. Postanowienia szczegółowe:  
          Strona internetowa Okręgu. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego Oświęcim Miasto  
 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne „Długie, „Teatrzyk” „Oczko” o powierzchni 24,776 ha 
zlokalizowane jest w miejscowości Rajsko k/Oświęcimia. 
Łowisko „Kamieniec”  powierzchni 2,5 ha usytuowane jest w Oświęcimiu  
Łowiska prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 

II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
Oświęcim Miasto ul. Zaborska 18, 32-600 Oświęcim. 
 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
1. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w 
łowisku specjalnym Oświęcim Miasto na dany rok kalendarzowy. 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym Oświęcim Miasto 
ograniczona jest do 150 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
4. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Oświęcim Miasto nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą 
zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące 
amatorskiego połowu ryb, jak również osoby wspólnie przebywający z 
łowiącym na łowisku. 

5.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i 
skierować wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

6. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Oświęcim Miasto” 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom 
Zarządu Koła,  oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła 
również mogą się nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje 
podejrzenie łamania regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: 
zezwolenie, złowione ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

7.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , 
wjazdu na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz 
biwakowania na parkingach. 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

10.  Zarząd Koła PZW „Oświęcim Miasto” jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść 
umieszczona będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego Oświęcim Miasto „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym Oświęcim Miasto 
odbywa się w siedzibie Koła 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 18 w dniach sprzedaży 
składek które podane są na stronie internetowej Koła 



 
2.Wysokośc składki wynosi: 

Wkładka Ilość sztuk do 
złowienia 

Członkowie koła PZW spoza koła 

20 400 450 Normalna 
10 300 350 
20 300 x Emerycka 
10 230 x 

Młodzieżowa 5 60 60 
20 280 280  Oczko 

1x 3 50 50 
 
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego gdzie wysokość składki na następne zezwolenie wynosi jak w 
tabeli powyżej. 
Zarząd likwiduje od 2021 wkładki jednodniowe . 
 
 
 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
    Połów dozwolony jest od 1 marca do 31 grudnia w godz. 4.oo-23.oo wyłącznie z brzegu. 

Połów nocny dopuszczony z piątku/sobotę i soboty/niedzielę i wyłącznie wtedy 
dopuszcza się łączenie limitu ryb. 

 
          W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują   przepisy  

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz „Ogólnych warunków 
uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką w wodach ogólnodostępnych w 
roku 2021” oraz aktualnego Regulaminu amatorskiego Połowu Ryb. 

      
VI. Postanowienia szczegółowe:  

         Strona internetowa Okręgu. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Cegielnia” 
w Strumieniu 

 
I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne „Cegielnia” o powierzchni 8,477 ha zlokalizowane jest w Ustroniu 
przy ul. Cichej  
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
II. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Strumieniu Miasto ul. Cicha 6 43-246 Strumień 
III.   Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
IV. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 

Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w 
łowisku specjalnym ”Cegielnia” na dany rok kalendarzowy. 

V. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym  „Cegielnia” 
ograniczona jest do 100 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

VI. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
VII. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Strumień Miasto nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, 
jak również osoby wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

VIII.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za 
poprawiane wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować 
wniosek do Sądu Koleżeńskiego. 

IX. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Cegielnia” zobowiązany jest 
poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  oraz członkom 
Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się nawzajem 
skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania regulaminu. 
W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione ryby, torby i 
plecaki oraz środek transportu. 

X.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu 
na teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

XI. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

XII. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

XIII.  Zarząd Koła PZW Strumień Miasto jako gospodarz łowiska w przypadku 
zaistnienia szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w 
Regulaminie w trakcie trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona 
będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego ”Cegielnia” „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 

XIV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym „Cegielnia” odbywa się 
w siedzibie Koła ul. Cicha 6 43-246 Strumień gdzie terminy podane są na stronie 
internetowej Koła, tablicy ogłoszeń oraz pod numerem telefonu  663-323-846 
2.Wysokośc składki wynosi: 

- 250 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 
20 sztuk ryb limitowanych 



Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje  możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
- 250 zł – z limitem 20 szt. ryb limitowanych 
 

XV.       Godziny otwarcia łowiska: 
      Łowisko czynne od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 

a) zezwala się wędkować na stawie "Dużym" 
           poniedziałek - zakaz połowu od godz. 8.00 do godz. 14.00 
           od wtorku do niedzieli - przez całą dobę. 

b) zezwala się wędkować na stawie "Małym" 
           od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę. 

c) ze stałego brzegu na dwie wędki (od 01.01.2021 do 31.05.2021  zakaz połowu na 
żywą i martwą rybkę oraz spinningu). 
 

XVI. Postanowienia szczegółowe:  
      Strona internetowa Koła. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 

Regulamin łowiska specjalnego „Wspólnota Wód Graboszyce” 
 
I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 
Łowisko specjalne „Wspólnota Wód Graboszyce”  o powierzchni 10 ha zlokalizowane jest  
w miejscowości Graboszyce Gmina Zator. Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z 
limitowana ilością zezwoleń. 
 
II. Gospodarz łowiska: 
Zarząd Wspólnoty Wód Graboszyce, ul. Lwowska 32, 34-100 Wadowice. 
 
III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

1. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 
Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym „Wspólnota Wód Graboszyce” na dany rok kalendarzowy. 

2. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym „Wspólnota Wód 
Graboszyce” ograniczona jest do 160 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych 
miejsc. 

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
4. Gospodarz łowiska specjalnego „Wspólnota Wód Graboszyce” nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w 
trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, jak 
również osoby wspólnie przebywające  z łowiącym na łowisku. 

5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za poprawiane 
wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować wniosek do Sądu 
Koleżeńskiego. 

6. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Wspólnota Wód Graboszyce” 
zobowiązany jest poddać się kontroli Gospodarzowi łowiska, członkom Zarządu 
Wspólnoty,  oraz członkom Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Wspólnoty 
również mogą się nawzajem skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje 
podejrzenie łamania regulaminu. W  trakcie kontroli wędkarz winien okazać: 
zezwolenie, złowione ryby, torby i plecaki oraz środek transportu. 

7. Parkowanie kamperów i przyczep kempingowych dozwolone jest tylko na parkingach. 
Zakaz parkowania samochodów w miejscach wymienionych w regulaminie łowiska 

8. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia samochodów 
oraz wycinania drzew i krzewów. 

9. Zarząd Wspólnoty upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

10.  Zarząd Wspólnoty Wód Graboszyce jako gospodarz łowiska w przypadku zaistnienia 
szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie 
trwania sezonu wędkarskiego,  
a ich treść umieszczona będzie w gablotkach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Wspólnoty 
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego ”Graboszyce „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości, a także skierowania sprawy do Sądu. 
 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1. Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym „Wspólnota Wód 

Graboszyce” odbywa się w dniach sprzedaży składek, które podane są na stronie 
internetowej Kół: Wadowice, Andrychów Andoria, Andrychów Miasto, Maków 
Podhalański i na tablicy ogłoszeń.  

2. Wysokość składki wynosi: 



400 zł – składka roczna normalna dla członka PZW: maksymalnie 25 szt. ryb 
limitowanych, w tym 20 karpi i 5 szt. drapieżnika; 
200zł – składka roczna dla młodzieży do lat 16, zrzeszonej w PZW: maksymalnie 13 
szt. ryb limitowanych, w tym 10 karpi i 3 szt. drapieżnika. 
Wspólnota nie wydaje zezwoleń okresowych. 

3. Nie istnieje możliwość nabycia następnego zezwolenia po wykorzystaniu limitu. 
 
V. Godziny otwarcia łowiska: 
Zbiornik „Mały” („M”) – cały rok, również w nocy.  
Zbiorniki „Dwójka” („2”) i „Jeden A”(„1A”) od 1.04 do 31.12, od godz. 5.00 do godz.22.00. 
Zbiornik „Jedynka” („1”) – od 1.04. do 31.12, w dni robocze od godz. 14.00 do godz. 22.00, w 
soboty, niedziele i dni świąteczne od godz. 5.00 do godz. 22.00. 
 
VI. Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa. 



Załącznik do uchwały nr  6/2021 
Zarządu Okręgu PZW w Bielsku-Białej 

z dnia 11-luty-2021 roku 
 
 

Regulamin łowiska specjalnego „ Żwirownia Stara” 
w Ochabach Małych  

 
1. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska : 
Łowisko specjalne „Żwirownia Stara” o powierzchni 12,5 ha zlokalizowane jest w 
Ochabach Małych przy ul. Wędkarzy 
Łowisko prowadzone jest w typie mieszanym z limitowana ilością zezwoleń. 
 
2. Gospodarz łowiska: 
Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Skoczowie 
 
3. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

VII. Prawo do wędkowania w w/w łowisku” mają członkowie  Polskiego Związku 
Wędkarskiego po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w łowisku 
specjalnym Żwirownia Stara” na dany rok kalendarzowy. 

VIII. Liczba wydawanych zezwoleń na łowisku specjalnym  „Żwirownia Stara 
ograniczona jest do 250 sztuk na rok oraz do ilości dostępnych miejsc. 

IX. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 
X. Gospodarz łowiska specjalnego Koło PZW Skoczów nie ponosi odpowiedzialności za 

skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z 
łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb, jak również osoby 
wspólnie przebywający z łowiącym na łowisku. 

XI.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek w karcie połowu. Za poprawiane 
wpisy kontrolujący ma prawo zatrzymać kartę połowu i skierować wniosek do Sądu 
Koleżeńskiego. 

XII. Wędkarz dokonujący połowu  w łowisku specjalnym „Żwirownia Stara” zobowiązany 
jest poddać się kontroli Gospodarzowi Koła, członkom Zarządu Koła,  oraz członkom 
Społecznej Straży Rybackiej. Wędkarze Koła również mogą się nawzajem 
skontrolować w okolicznościach, kiedy istnieje podejrzenie łamania regulaminu. W  
trakcie kontroli wędkarz winien okazać: zezwolenie, złowione ryby, torby i plecaki 
oraz środek transportu. 

XIII.  Zabrania się parkowania samochodów poza oznakowanymi parkingami , wjazdu na 
teren łowiska przyczepami kampingowymi i „kamperami” oraz biwakowania na 
parkingach. 

XIV. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli, spożywania alkoholu, mycia 
samochodów oraz wycinania drzew i krzewów. 

XV. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po 
zarybieniach oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich.  

XVI.  Zarząd Koła PZW „Skoczów” jako gospodarz łowiska w przypadku zaistnienia 
szczególnej konieczności zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie 
trwania sezonu wędkarskiego, a ich treść umieszczona będzie w gablotkach, na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Koła. 
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu łowiska 
specjalnego ”Żwirownia Stara” „Ogólnych warunków uprawiania amatorskiego 
połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych” oraz aktualnego Regulaminu 
amatorskiego Połowu Ryb gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży 
zezwolenia w przyszłości , a także skierowania sporawy do Sądu. 
 
4. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat : 
1.Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb w łowisku specjalnym „Żwirownia 
Stara” odbywa się we wtorki od 15.00 do 18.00 w siedzibie „Integratora” w 
Skoczowie przy ul. Mickiewicza 4,  które podane są na stronie internetowej Koła, 
tablicy ogłoszeń oraz pod numerem telefonu 695 635 681. 



2.Wysokośc składki wynosi: 
- 320 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 
36 sztuk ryb limitowanych 
-160 zł – składka roczna ulgowa dla członka PZW z limitem 18 sztuk ryb 
limitowanych  
160 zł – składka roczna dla młodzieży do lat 16 zrzeszonej w PZW z limitem 16 sztuk 
ryb limitowanych  
Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 
3. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i 
zdaniu poprzedniego 
Wysokość składki na następne zezwolenie wynosi: 
- 320 zł – z limitem 16 szt. ryb limitowanych 
 

V.       Godziny otwarcia łowiska: 
październik: 7.00 - 19.00 
listopad: 7.00 - 16.00 
grudzień: 7.00 - 16.00 
styczeń: 7.00 - 16.00 
luty:  7.00 - 16.00 
marzec: 7.00 - 17.00 
kwiecień: 6.00 - 20.00 
maj:  5.00 - 21.00 
czerwiec: 5.00 - 22.00 
lipiec:  5.00 - 22.00 
sierpień: 5.00 - 22.00 
wrzesień: 6.00 - 20.00 
 

VI. Postanowienia szczegółowe:  
Strona internetowa Koła. 

 


