
 Uchwała nr 48/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 23.02.2023 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 102 „Poręba I ”  

 

Na podstawie § 48 ust. 1 i 2 w związku z § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

oraz uchwały nr 177/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW 

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza regulamin łowiska specjalnego nr 102 „Poręba I”  położonego w miejscowości 

Poręba przy ulicy Rzecznej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 42 Poręba stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór zezwolenia i rejestru stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Upoważnia zarząd koła – gospodarza łowiska specjalnego do dostosowania regulaminu 

łowiska do potrzeb w zakresie: 

1. ustalania wysokości składek, 

2. ustalania limitów połowu ryb, 

3. ustalania wymiarów i okresów ochronnych, przy przestrzeganiu zapisów ustawy  

o rybactwie śródlądowym, i przepisach na jej podstawie wydanych, 

4. miejsca i czasu pobierania składek, 

5. zmiany ilości wydawanych zezwoleń. 

O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 42 Poręba. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 20/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

13.01.2022 r. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 6 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2022 Zarządu Głównego     

Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25.06.2022 r. 

 

 

 

                Sekretarz ZO                                                                      Prezes ZO                                                                                                           

 

               Dariusz Gacek                                                              Mirosław Winiarski 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 48/2023  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 102 „Poręba I” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:   

 

Łowisko specjalne nr102 „Poręba I”  o pow. 3 ha zlokalizowane jest w miejscowości Poręba 

przy ul. Rzecznej. Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 102 „Poręba I” jest Koło PZW nr 42 Poręba z siedzibą 

w Porębie przy ul. Zakładowej 13 (MOSiR). 

        

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

 

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą 

członkowską, po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku 

specjalnym nr 102 „Poręba I” na dany rok kalendarzowy.  

2. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

4. Złowione ryby przeznaczone do zabrania i przetrzymywane w siatce należy wpisać 

niezwłocznie do rejestru przed ponownym zarzuceniem wędki.    

5. Połów ryb na łowisku nr 102 „Poręba I” dozwolony jest w dniach: środa, sobota, niedziela 

oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

6. Połów ryb metodą spinningową oraz na żywą lub martwą rybę na łowisku nr 102 „Poręba 

I” dozwolony jest od 01 czerwca. 

7. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt za pomocą tzw. łódek 

zanętowych, jak również innych środków pływających.  

8. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po zarybieniach 

oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich. 

9. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby 

wymienione w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb 

wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”.   

10. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr102 „Poręba I”  

może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, 

odmowę jego pozyskania w latach następnych a także skierowanie sprawy do właściwych 

organów dyscyplinarnych. 

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na zagospodarowanie                         

i ochronę łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć w siedzibie  Koła nr 42 Poręba w Porębie przy ul. Zakładowej 

13 (MOSiR) w dniach pobierania składek tj. w czwartki  od godz. 16:00 do godz. 18:00.  

2. Wysokość składki wynosi: 

 350,00 zł. –  składka normalna dla członka PZW upoważniająca do połowu 15 szt. 

łącznie karpia i amura.  



3. Po wykorzystaniu limitu 15 szt. łącznie karpia i amura oraz zdaniu zezwolenia można 

nabyć następne zezwolenie po wniesieniu składki w wysokości 175,00 zł upoważniające 

do połowu łącznie 10 szt. karpia i amura. 

 

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

1. Łowisko specjalne nr 102 „Poręba I” czynne jest w środy, soboty i niedziele oraz w dni 

ustawowo wolne od pracy.  

2. W okresie od 01 stycznia do trzeciej soboty kwietnia na łowisku można wędkować tylko 

metodą podlodową od wschodu do zachodu słońca. 

3. W okresie od trzeciej soboty kwietnia do 31 grudnia wędkowanie dozwolone jest na jedną 

godzinę przed wschodem słońca do jednej godziny po zachodzie słońca. 

4. Połowy nocne dozwolone są od 01 czerwca do 31 października z piątku na sobotę  

i z soboty na niedzielę. Połowy nocne rozpoczynają się w piątek na godzinę przed 

zachodem słońca. 

       

VI  Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Oprócz limitu karpia i amura w ilości łącznej 15 sztuk, na łowisku obowiązuje roczny 

limit połowu szczupaka i sandacza w ilości łącznie 8 sztuk. 

2. Obowiązują następujące dzienne limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska: 

 karp, amur – łącznie 2 sztuki na dobę i nie więcej niż 3 sztuki tygodniowo (licząc od 

poniedziałku godz. 00:00 do niedzieli godz. 24:00), 

 szczupak, sandacz, węgorz – łącznie 1 sztuka na dobę, 

 sum – 2 szt. na dobę, 

 karaś  –  5 szt. na dobę. 

Po złowieniu jakiegokolwiek limitu dziennego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany 

zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie. 

Limity pozostałych ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  

w Katowicach”.   

3. Na łowisku obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

 karp – do 32 cm i powyżej 65 cm, 

 amur – do 40 cm i powyżej 65 cm, 

 szczupak i sandacz – do 50 cm i powyżej 80 cm. 

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”.   

4. Okresy ochronne ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  

w Katowicach”.   

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania jesiotra z łowiska. 

 

VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy            

zawarte w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym 

przez Zarząd Główny PZW oraz aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  

w Katowicach” dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu 

PZW w Katowicach. 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r. 



                                                                                    Załącznik nr 2 do uchwały nr 48/2023  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

                           

Wzór zezwolenia i rejestru połowu: 

 
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                         Koło PZW Nr 42 Poręba 

 

                           Zezwolenie Nr ………….. 
Na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym    

                                   Nr 102 „Poręba I”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

                                                

Zezwolenie jest ważne od …………do. ..………….. 
 
Upoważnia do połowu ………szt. karpia i amura łącznie 

 

 

 

 

 

    Hologram                                       Pieczęć, podpis 
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