
 

 

Uchwała nr 114/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 427 „Osadniki”  

 

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 427  „Osadniki” położonego w Katowicach                   

-Kostuchnie przy ul. Boya-Żeleńskiego, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 118 KWK 

Murcki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór zezwolenia i rejestru 

połowu 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 118 KWK Murcki. 

 

 § 4 

Z dniem 31.12.2022 r. traci moc uchwała nr 73/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW                     

w Katowicach z dnia 28.10.2021 r. 

  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 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 114/2022 

                                                                                                                Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 27.10.2022 r. 

 

                  Regulamin łowiska specjalnego nr 427 „Osadniki”  
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:  

 

Łowisko specjalne nr 427 „Osadniki” położone jest w południowej dzielnicy Katowic 

Kostuchnie przy ul. Boya-Żeleńskiego. Składa się z trzech komór A, B, C o łącznej 

powierzchni 3,62 ha. Łowisko jest typu mieszanego.  

W 2023 roku komora B jest przewidziana do likwidacji, korzystanie z tej części łowiska 

będzie ograniczone czasowo. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 427 „Osadniki” jest Koło PZW nr 118 KWK 

Murcki z siedzibą w Katowicach-Kostuchnie przy ul. Boya-Żeleńskiego 83. 

        

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 427  „Osadniki” na dany rok kalendarzowy. 

2. Połów ryb dozwolony jest wszystkimi metodami zgodnymi z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych  

Okręgu PZW w Katowicach”.  

3. Łowiącego obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część 

zezwolenia. 

4. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki a w przypadku ryb łososiowatych uśmierceniu 

jej, należy do rejestru wpisać długopisem: 

 rejestr nr 1 – datę połowu (dzień i miesiąc dwucyfrowo np. 03.05;  25.07 itp.), 

komorę, w której ją złowiono, gatunek oraz wymiar ryby, 

 rejestr nr 2 – datę połowu w kolumnie „Gatunek”, komorę w której ją złowiono oraz              

o ile to możliwe poprosić innego wędkującego o potwierdzenie tego faktu podpisem. 

Czynności te należy wykonać przed ponownym zarzuceniem wędki. 

Zabrania się poprawiania i przepisywanie dat w rejestrze połowu ryb. 

5. Ryby łososiowate złowione również inną metodą niż na spinning bądź sztuczną muchę 

należy bezwzględnie zabrać (wchodzą one w limit dobowy).  

6. Zabrania się użyczania lub odstępowania zezwolenia na amatorski połów ryb na zbiorniku 

nr 427 „Osadniki” innym osobom. 

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i obierania ryb w okolicy zbiornika. 

8. Na łowisku obowiązuje: 

 zakaz wywożenia  zanęt i przynęt wszelkimi metodami, 

 zakaz wędkowania w wygrodzonej strefie przy dopływie i odpływie wody z komory 

„C”,                   

9. Zabrania się: 

 uprawiania sportów wodnych na terenie osadników, 

 wykonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmiany stosunków 

wodnych, 



 

 

 budowania pomostów, przystani oraz stopni wodnych, 

 zanieczyszczania wody substancjami nie będącymi pokarmem dla ryb, których 

składniki mogą pogorszyć jakość wody, 

 poruszania się pojazdami mechanicznymi po grobli i obwałowaniach za wyjątkiem 

dróg utwardzonych, 

 stosowania otwartego ognia w obrębie łowiska,  

 zaśmiecania i pozostawiania śmieci w okolicy łowiska (dotyczy także niedopałków 

papierosów). 

10. Wszyscy wędkujący na łowisku zobowiązani są informować w trybie natychmiastowym 

odpowiednie organy SRK S.A. Oddział „Boże Dary” o wszelkich zagrożeniach 

związanych z: 

 złym stanem technicznym budowli hydrotechnicznych, 

 przypadkach wandalizmu i dewastacji mienia, 

 przebywania na terenie osadników osób nie będących członkami PZW lub 

pracownikami SRK S.A. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zarząd koła jest upoważniony do całkowitego lub 

częściowego wyłączenia poszczególnych komór z amatorskiego wędkowania a także  

na czas organizacji zawodów wędkarskich.   

12. 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”. Wędkujący w trakcie 

kontroli zobowiązani są do okazania zezwolenia, złowionych ryb oraz prawidłowości 

dokonania wpisów w rejestrze połowu.  

13. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 427 „Osadniki”  

może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania                             

a także odmowę jego nabycia w następnych latach. 

                   

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składki na ochronę                                                    

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć w siedzibie Koła nr 118 KWK Murcki w Katowicach                               

-Kostuchnie przy ul. Boya-Żeleńskiego 83 w dniach j.n.: 

 od stycznia do końca kwietnia – w każdy czwartek  od godz. 15:00 do godz. 16:30 

  od maja – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

2. Wysokość składki wynosi: 

 330,00 zł roczna składka normalna dla członka PZW, upoważniająca do połowu 15 

szt. ryb limitowanych w ciągu roku, 

 300,00 zł roczna składka normalna dla członka PZW, który odpracował 6 godz. na 

rzecz łowiska, upoważniająca do połowu 15 szt. ryb limitowanych w ciągu roku, 

 150,00 zł składka ulgowa dla młodzieży zrzeszonej w PZW w wieku do 16 lat, 

upoważniająca do połowu 8 szt. ryb limitowanych w ciągu roku. 

3. Obowiązuje zdanie rejestru połowu ryb przy dokonywaniu opłaty na następny rok.    

4. Utrata zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu. 

 

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 427 „Osadniki” jest łowiskiem całorocznym. Wędkowanie 

dozwolone jest przez cały rok od świtu do zmierzchu tj. jedną godzinę przed wschodem                   

i jedną godzinę po zachodzie słońca.  



 

 

Od 01 maja do 31 października dopuszcza się wędkowanie całodobowe na następujących 

zasadach: 

 biwakowanie dozwolone jest wyłącznie w obrębie stanowiska wędkarskiego, 

 podczas biwakowania można używać wyłącznie parasole wędkarskie i namioty bez 

podłogi, na zasadzie 1 wędkarz jeden namiot, 

 biwakujący nie  może grodzić dostępu do wody oraz przejścia innym wędkarzom, 

 stanowisko wędkarskie ma być stale oświetlone po zmroku, 

Z wędkowania i biwakowania w porze nocnej wyłączony jest cypel na komorze C.    

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Obowiązuje następujący roczny limit ilościowy ryb do zabrania ze zbiornika „Osadniki”: 

 karp, szczupak, amur, pstrąg, sandacz – łącznie 15 sztuk rocznie (w tym tylko 5 sztuk 

sandacza). 
Po wykorzystaniu w/w limitu zezwolenie traci swą ważność. W takim przypadku istnieje 

możliwość nabycia następnego zezwolenia po wniesieniu składki w wysokości 300,00 zł.  

Ponadto dozwolone jest zabranie z łowiska ryb j.n.: 

 lin, leszcz, karaś pospolity – 10 sztuk na rok. 

2. Obowiązują następujące dobowe limity ilościowe ryb do zabrania ze zbiornika 

„Osadniki”: 

 karp, szczupak, amur, pstrąg, sandacz - łącznie 2 sztuki na dobę (w tym tylko                      

1 sztuka sandacza). 
Po złowieniu limitu dobowego ryb gat. karp, szczupak, amur, pstrąg, sandacz wędkarz jest  

zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić łowisko. 

Ponadto dozwolone jest zabranie z łowiska ryb j.n.: 

 lin, leszcz, karaś pospolity – 2 sztuk na dobę. 

3. Limity dobowe pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW            

w Katowicach”. 

4. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

 karp – do 30 cm i powyżej 65 cm, 

 leszcz – do 40 cm, 

 okoń – do 15 cm i powyżej 35 cm. 

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

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”. 

 

VII W uzasadnionych przypadkach np. zmian w obowiązującym prawie zarząd koła 

upoważniony jest do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. Informacja                  

o ewentualnie wprowadzonych zmianach będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń. 

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 dnia 01.01.2023 r. 
 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 114/2022                                                                                                                                                                    

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 27.10.2022 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru połowu ryb:                           

 
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                        Koło PZW Nr 118 KWK Murcki 

 

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

                                nr 427 „Osadniki”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

             

                                    

Okres ważności zezwolenia ………………………… 

 

 

 
 

 

 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 

 
Wzór rejestru połowu nr 1 

 
Lp Data A B C Gatunek Wymiar Podpis 
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   2        
   3        
   4        
   5        
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Wzór rejestru połowu nr 2: 

 
       Komora                     Gatunek  

Lp A B C      Lin    Karaś   Leszcz Podpis 
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   5        
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