
 

Uchwała nr 30/2023 

                                             Prezydium  Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 26.01.2023 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 211 „Laski”  

 

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 211 „Laski” położonego w miejscowości Laski, 

Gmina Bolesław przy ulicy Błędowskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 119 

Bolesław, a opiekunem Sekcja Wędkarska „Laski” 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 119 Bolesław. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 33/2020 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

27.02.2020 r. 

                    

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2023 r. 

 

§ 6 

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

Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25.06.2022 r. 

 

 

 

          Wiceprezes ZO ds. gospodarczych                                                Prezes ZO                                                                                                           

 

                         Edward Totoń                                                          Mirosław Winiarski 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 211 „Laski” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:  

 

Łowisko specjalne nr 211 „Laski” o pow. 27 ha zlokalizowane jest w miejscowości 

Laski gmina Bolesław, dojazd od ulicy Błędowskiej. Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 211 „Laski” jest Koło PZW nr 119 Bolesław,                  

z siedzibą w Bolesławiu przy ul. Głównej 46 a opiekunem Sekcja Wędkarska „Laski”. 

        

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 211 „Laski”. 

2. Na łowisku dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki. 

3. Obowiązuje prowadzenie rejestracji złowionych ryb. Po złowieniu ryby przeznaczonej do 

zabrania z łowiska należy wpisać słownie gatunek, datę i godzinę jej złowienia. Wpisu do 

rejestru należy dokonać niezwłocznie po złowieniu ryby, przed ponownym zarzuceniem 

wędki, w sposób czytelny i uniemożliwiający jego usunięcie. 

4. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

5. Złowione ryby należy przechowywać w siatce w całości. Obowiązuje zakaz patroszenia                

i obierania ryb w okolicach stawów wędkarskich. 

6. Na łowisku obowiązuje: 

 zakaz połowu ryb z zapór oraz ze środków pływających, 

 zakaz połowu do odwołania w miejscach wyznaczonych jako tarliska, 

 zakaz niszczenia urządzeń i innego mienia będącego pod opieką koła,  

 zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania zbiornika i terenu przyległego, 

 zakaz nadużywania alkoholu, 

 zakaz zakłócania spokoju właścicielom działek, 

 zakaz nieetycznego zachowywania się wobec innych wędkujących a także wobec osób 

wypoczywających nad stawem oraz w pobliskim lesie. 

7. Zarząd Koła oraz Sekcji Wędkarskiej Laski upoważniony jest do zamknięcia łowiska lub 

jego części w związku z organizacją zawodów wędkarskich a także po zarybieniach. 

Termin zamknięcia łowiska po zarybieniu będzie podany w formie pisemnej na tablicy 

ogłoszeń. 

8. 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 ”. W przypadku 

kontroli wędkarz jest zobowiązany okazać zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na 

łowisku specjalnym nr 211 „Laski”, kartę wędkarską ze zdjęciem, złowione ryby, 

używany do połowu sprzęt. 

9. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 211 „Laski” a także 

nieetyczne i konfliktowe zachowanie się wobec innych osób może spowodować 



 

zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia oraz odmowę jego 

pozyskania w przyszłości a także skierowanie sprawy do właściwych organów 

dyscyplinarnych. 

 

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę                                           

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń 

rocznych na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku specjalnym nr 211 „Laski” do 70 

sztuk oraz półrocznych do 10 sztuk. Pierwszeństwo w nabyciu zezwoleń mają 

dotychczasowi ich posiadacze.  

2. Zezwolenie można nabyć u skarbnika koła ( tel. 604 557 456) w zakładzie fotograficznym 

w Bolesławiu przy ulicy Głównej 60a w dniach przyjmowania składek. 

3. Wysokość składki wynosi: 

 400,00 zł  - składka roczna normalna dla członka PZW  - upoważniająca do zabrania 

20 sztuk ryb limitowanych, 

 300,00 zł  - składka roczna dla młodzieży uczącej się do 18 roku życia zrzeszonej                     

w PZW – upoważniająca do zabrania 20 szt. ryb limitowanych. 

 300,00 zł  - składka półroczna – od 01 lipca do 31 grudnia – dla członka PZW – 

upoważniająca do zabrania 10 szt. ryb limitowanych.  

Składki roczne obowiązują w danym roku kalendarzowym.  

4. Po złowieniu 20 szt. ryb limitowanych istnieje możliwość ponownego nabycia zezwolenia 

po zdaniu poprzedniego po wniesieniu składek j.w.  

5. W przypadku zgubienia zezwolenia nie wydaje się jego duplikatu. 

     

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 211 „Laski” jest łowiskiem całorocznym. Wędkowanie 

dozwolone jest wyłącznie od świtu (1 godz. przed wschodem słońca) do zmierzchu (1 godz. 

po zachodzie słońca). 

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania do 01 maja. 
2. Obowiązują następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska: 

 karp, karaś, lin, węgorz, sandacz, pstrąg, jaź, leszcz, szczupak: 

a) łącznie 20 szt. rocznie, 

b) 2 szt. w/w gatunków łącznie tygodniowo (od poniedziałku do niedzieli), 

c) 2 szt. w/w gatunków łącznie dziennie. 

3. Ponadto na łowisku obowiązuje limit połowu: 

 suma, bolenia i amura w ilości 1 szt. łącznie tygodniowo. 

Złowiony sum, boleń lub amur wchodzi w wymieniony w pkt VI.2.b i VI.2.c limit 

tygodniowy lub dobowy 2 szt. tzn. oprócz złowienia np. 1 szt. amura lub suma lub bolenia 

wolno złowić tylko 1 szt. łącznie karpia, karasia, lina, węgorza, sandacza, pstrąga, jazia, 

leszcza lub szczupaka.  

4. Po wykorzystaniu któregokolwiek z w/w limitów należy zakończyć wędkowanie i opuścić 

stanowisko wędkarskie. 

5. Limity pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                              

w Katowicach”. 



 

6. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

 karp  - do 30 cm i powyżej 60 cm, 

 leszcz  - do 40 cm, 

 płoć  - do 25 cm. 

7. Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”. 

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

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                                

w Katowicach”. 

9. Zabrania się zabierania ze Stawu nr 3 ryb z gat. płoć, leszcz, karaś, lin – staw 

sportowy. 
 

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 dnia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 30/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru połowów: 
 

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                         Koło PZW Nr 119 Bolesław 

                           Sekcja Wędkarska Laski 

 

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

                                       nr 211 „Laski”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

          

                                 

 Zezwolenie ważne  …………….…………………… 
 

 

 
 

 

 

         Hologram                                       Pieczęć i podpis 

                                                                     wydającego 

 

 
LP DATA GODZ. GAT. 

RYBY 

SZT. UWAGI 

  1      

  2      

  3      

  4      

  5      

  6      

  7      

  8      

  9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      

 

 

 

                                                  Pieczęć i podpis wydającego 


