
 

Uchwała nr 23/2023 

 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 26.01.2023 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 216 „Malinka”  
 

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 216  „Malinka” położonego na terenie środka 

Malinka w Kluczach przy szosie Klucze-Kwaśniów, którego gospodarzem jest Koło PZW               

nr 40 Leśnik z siedzibą w Olkuszu 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 się Zarządowi Koła PZW nr 40 Leśnik w Olkuszu. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 19/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia  

13.01.2022 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 23/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r.   

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 216 „Malinka” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 216 „Malinka” zlokalizowane jest  na terenie ośrodka „Malinka” 

w Kluczach przy szosie Klucze – Kwaśniów, 100 m od skrzyżowania z drogą nr 791. 

Łowisko składa się z dwóch stawów o łącznej powierzchni 3,5 ha i jest łowiskiem typu 

mieszanego 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 216  „Malinka” jest Koło PZW nr 40 Leśnik                  

z siedzibą w Olkuszu przy ulicy Konopnickiej 4. 

        

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 216  „Malinka” na dany rok kalendarzowy. 

2. Na zbiorniku obowiązuje rejestracja złowionych ryb. 

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

4. Po złowieniu ryby limitowanej przeznaczonej do zabrania, po zmierzeniu i włożeniu jej 

do siatki,  należy ją niezwłocznie  wpisać do rejestru połowów wraz z podaniem godziny               

i minuty złowienia. Zabrania się podmiany złowionych ryb znajdujących się w siatce. 

5. Ryby nie przeznaczone do zabrania muszą być niezwłocznie po złowieniu wypuszczone                   

z powrotem do wody. 

6. Po każdym zarybieniu wprowadza się zakaz wędkowania na zarybionym stawie co 

najmniej do godzin rannych najbliższej niedzieli. Okresy zamknięcia stawów będą 

wywieszone na tablicy ogłoszeń ośrodka i na stronie internetowej koła. 

7. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu jeden raz dziennie. Każde 

przybycie na wędkowanie musi być odnotowane w rejestrze (przed rozpoczęciem 

wędkowania). 

8. Zabrania się wędkowania z mola oraz w zatoczce położonej w północnej części dużego 

stawu. 

9. Zabrania się jednoczesnego łowienia na 2 stawach (mały i duży) a także zajmowania 

równocześnie dwóch stanowisk wędkarskich. 

10. Zabrania się rozpalania ognisk na całym obiekcie z wyłączeniem „rotundy”. 

11. Młodzież do lat 14-tu może łowić przy opiekunie na jedną wędkę spławikową w ramach 

limitu przypadającego na opiekuna. 

12. Członkowie Koła nr 40 Leśnik posiadający „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką 

na łowisku specjalnym nr 216 „Malinka” mają prawo do dwukrotnego zaproszenia                               

w ciągu roku wędkarza członka PZW. Zaproszony wędkuje obok zapraszającego                                    

i w ramach jego limitów połowów.  

13. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia łowiska                   

w uzasadnionych przypadkach oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich. 



 

14. 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”. 

15. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 216 „Malinka”  

może spowodować zatrzymanie „Zezwolenia” i odmowę jego wydania w roku następnym. 

 

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę                                          

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć od stycznia do końca czerwca w siedzibie Koła PZW nr 40                   

w Olkuszu przy ul. Konopnickiej 4, w każdy roboczy wtorek od godz. 17:00 do godz. 

19:00.  

2.  Wysokość składki wynosi: 

 300,00  zł –  składka normalna dla członka PZW, upoważniająca do zabrania 20 szt. 

ryb limitowanych.  

3. Po wykorzystaniu limitu rocznego określonego w Zezwoleniu istnieje możliwość nabycia 

drugiego po wniesieniu składki w w/w wysokości, bądź w wysokości 50% składki                         

i limitem 10 szt. ryb limitowanych.  

4. Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 

5. Ze względów organizacyjnych zastrzega się możliwość ograniczenia ilości wydawanych 

zezwoleń. 

        

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 216 „Malinka” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.  

  

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Na łowisku obowiązuje roczny limit ryb limitowanych do zabrania w ilości 20 sztuk.                

Do ryb limitowanych na łowisku specjalnym nr 216 „Malinka” zalicza się następujące 

gatunki: karp, lin, amur, pstrąg, szczupak, sandacz, sum, leszcz, jaź, tołpyga. 

2. Dobowy limit złowionych w/w ryb wynosi łącznie 2 szt. przy czym w limicie tym tylko               

1 szt. łącznie szczupaka, sandacza, suma, tołpygi.  

3. Tygodniowy limit ilościowy ryb limitowanych do zabrania z łowiska nr 216 „Malinka” 

wynosi łącznie 4 szt. przy czym w limicie tym tylko 1 szt. tołpygi, 2 szt. łącznie 

szczupaka, sandacza lub suma. 

Ponadto można zabrać z łowiska 6 szt. karasia srebrzystego na tydzień. Wszystkie 

zabierane w/w ryby należy niezwłocznie wpisać do rejestru połowów. 

4. Po złowieniu limitu tygodniowego 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”. 

5. Wymiary ochronne:  

 karp  - do 30 cm oraz powyżej 65 cm, 

 lin  - do 35 cm, 

 leszcz  - do 50 cm, 

 amur  - do 50 cm, 

 jaź  - do 35 cm, 

 szczupak - do 50 cm, 



 

 sandacz  - do 50 cm, 

 tołpyga  - do 60 cm, 

 karaś srebrzysty - do 25 cm. 

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”. 

6. Okresy ochronne ryb: 

 sandacz – od 01 stycznia do 31 maja, 

 od 01 stycznia do 30 czerwca zakaz zabierania lina oraz leszcza, 

 obowiązuje zakaz zabierania karasia pospolitego (złocistego), wzdręgi oraz ryb                    

z gatunku jesiotrowate.   

Okresy ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW 

w Katowicach”. 

7. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową od 1-go czerwca do 31 grudnia danego 

roku. 

8. Na łowisku ogranicza się pozyskiwanie ryb na tzw. żywca do 10 szt. dziennie                                     

z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych. 

     

VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 

zawarte w aktualnym „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb” (RAPR) 

wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz w 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 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 23/2023 

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 40 Leśnik w Olkuszu 

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

                            nr 216 „Malinka”  

 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

Zezwolenie ważne       od ………… do …………… 

 

Data wydania ………………………………………. 
 

Limit ……………… 

 

 
 

 

 

    Hologram                                    Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 



 

                        Rejestr połowów 

            Koło PZW nr 40 Leśnik Olkusz 

                Łowisko nr 216 „Malinka”  

 
Nr zezwolenia/rok ………………………………………… 

 

Nazwisko ………………………………………………….. 

 
Imię ……………………………………………………….. 

 
Nr karty wędkarskiej ……………………………………… 

 

 

                                       ………………………… 
                                                        podpis 

 
LEGENDA – symbol gatunku: 

1 -  karp,  2 -  lin,   3 – amur,   4 - szczupak ,  5 – sum,  6 - jaź  

7 – pstrąg,  8 – karaś,  9 - leszcz ,  10 – sandacz, 11 – tołpyga, 

 

Data i godzina Gatunek 

  ryby 

Sztuk 

 
    Długość           

       (cm)                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


