
Uchwała nr 49/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

    z dnia 23.02.2023 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 504 „Wesoła Fala” 

 

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 504 „Wesoła Fala” położonego  

w Mysłowicach Wesołej przy Alei Spacerowej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 61 

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

połowów 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 61 Wesoła. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 36/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

17.02.2022 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 49/2023  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 504 „Wesoła Fala” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:  

 

Łowisko specjalne nr 504  „Wesoła Fala” o pow. 8,7 ha zlokalizowane jest  

w Mysłowicach Wesołej przy Alei Spacerowej. Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 504  „Wesoła Fala” jest Koło PZW nr 61 Wesoła  

z siedzibą w Mysłowicach Wesołej przy Alei Spacerowej. 

                 

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 504 „Wesoła Fala” 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 niezwłocznie 

wpisać do rejestru przed ponownym zarzuceniem wędki.  

5. Ryby włożone do siatki nie podlegają wymianie na inne. 

6. Na łowisku obowiązuje zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami.  

7. Nęcenie dozwolone jest z brzegu, także przy użyciu rakiet zanętowych z zajmowanego 

stanowiska w czasie łowienia ryb. 

8. Na łowisku połów jest dozwolony wyłącznie z brzegu z wyznaczonych miejsc tj. 90 

numerowanych stanowisk wędkarskich, oraz z brzegu północnego tzw. leśnej drogi p.poz.  

Numer stanowiska znajduje się na ławeczce zabudowanej w obrębie wyznaczonego  

miejsca połowu.  

W przypadku połowu ryb z brzegu północnego należy zachować odległości między 

wędkującymi zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego 

połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”. 

9. Łowienie ryb z wyznaczonych stanowisk wędkarskich nie obowiązuje w czasie połowu  

na spinning i spod lodu. Obowiązują wtedy zasady ujęte w aktualnych „Ogólnych 

warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”. 

10. Na łowisku obowiązuje zakaz brodzenia w wodzie.  

11. Wprowadza się zakaz połowu na części ryb, dozwolony jest połów wyłącznie na żywe                

i martwe ryby w całości.  

12. Na łowisku obowiązuje: 

 obowiązek posiadania i używania mat wędkarskich oraz płynu do odkażania 

skaleczonych ryb, 

 nakaz parkowania pojazdów w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych 

(parkowanie dozwolone wyłącznie dla osób posiadających aktualną kartę parkingową), 

 nakaz pozostawienia stanowiska w całkowitej czystości w czasie i po zakończeniu 

wędkowania, 



 zakaz jazdy rowerami i wszelkimi innymi środkami transportu wałami zbiornika za 

wyjątkiem wału północnego tzw. leśnej drogi p.poż. zarówno przez wędkarzy jaki             

i inne osoby przebywające na terenie łowiska w celach rekreacyjnych,   

 zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających, 

 zakaz hałasowania bądź głośnego zachowania, 

 zakaz zaśmiecania terenu, niszczenia drzew, krzewów i umocnień brzegowych, 

 zakaz palenia ognisk. 

13. Stawianie namiotów wędkarskich – wyłącznie bezpodłogowych – oraz parasoli 

wędkarskich z osłonami  jest dozwolone tylko w weekendy tj. od piątku do niedzieli, za 

wyjątkiem leśnej drogi p.poż gdzie obowiązuje całkowity zakaz stawiania namiotów                      

i parasoli. 

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

oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich. 

15. Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku specjalnym nr 504 „Wesoła 

Fala” nie wolno odstępować ani odsprzedawać innej osobie. 

16. 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”. 

17. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 504 „Wesoła Fala”, 

przepisów zawartych w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego 

połowu ryb wędką na wodach  ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach” oraz 

aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb może spowodować zatrzymanie 

zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, odmowę jego nabycia w roku 

następnym a także skierowanie sprawy do właściwych organów dyscyplinarnych. 

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składki na ochronę  

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć u skarbnika w rybaczówce Koła nr 61 Wesoła w Mysłowicach 

Wesołej przy Alei Spacerowej  w dniach przyjmowania opłat, które podawane są na 

stronie internetowej koła: www.wesola.pzw.org.pl, na tablicy ogłoszeń lub pod numerem 

telefonu 696 813 662. 

2. Wysokość składki wynosi: 

 300,00 zł – składka roczna normalna dla członka PZW z limitem 10 szt. ryb 

limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, lin), 

  150,00 zł – składka roczna dla młodzieży do 16 lat zrzeszonej w PZW z limitem 5 szt. 

ryb limitowanych (karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, lin).  

3. Koło nie wydaje  zezwoleń okresowych.  

4. Istnieje możliwość nabycia następnego zezwolenia  po wykorzystaniu limitu i zdaniu     

poprzedniego. 

Wysokość składki za następne zezwolenie wynosi: 

 300,00 zł – z limitem 10 szt. ryb limitowanych, 

 180,00 zł – z limitem 6 szt. ryb limitowanych.  

     

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 504  „Wesoła Fala” jest łowiskiem całorocznym. Wędkowanie na 

łowisku dozwolone jest od godz. 4:00 do godz. 24:00. 

Dopuszcza się połów w nocy w okresach j.n.: 

 w miesiącu maj: z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek, 

http://www.wesola.pzw.org.pl/


 w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień: we wszystkie dni tygodnia.  

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia surowym ziarnem. 

2. Połów ryb drapieżnych na łowisku dozwolony jest: 

 od 01 maja wyłącznie metodą spinningową - za wyjątkiem sandacza i suma, których 

okres ochronny trwa do 31 maja i które po złowieniu należy z ostrożnością odhaczyć  

i wypuścić z powrotem do łowiska,  

 od 01 czerwca również przy użyciu żywej i martwej ryby a także na przynęty 

dozwolone wymienione w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego 

połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”. 

3. Po jesiennym zarybieniu łowiska rybami drapieżnymi dopuszcza się możliwość ich 

łowienia na spinning bez prawa zabierania złowionych ryb. 

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

 karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, lin - łącznie 2 sztuki na dobę,  

 płoć, karaś, wzdręga, leszcz – łącznie 5 sztuk na dobę. 

Po złowieniu któregokolwiek dobowego limitu ilościowego w/w gatunków ryb należy 

zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie. 

Limity dobowe pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  

w Katowicach”. 

3. Obowiązują wymiary ochronne ryb: 

 okoń  - do 20 cm, 

 szczupak - do 50 cm i powyżej 90 cm, 

 sandacz  - do 50 cm i powyżej 90 cm, 

 karp  - do 30 cm i powyżej 60 cm, 

 leszcz  - do 35 cm. 

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”. 

 

VII Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie łowiska, właściciel 

łowiska jak i dzierżawca nie ponoszą odpowiedzialności. 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 49/2023  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru połowów                           

 
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                          Koło PZW Nr 61 Wesoła 

 

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

                             nr 504  „Wesoła Fala”  

 

 

           Wysokość składki ……………… 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

                                                

Data wydania ……………………………………….. 

 

 
 

 

 

  Hologram           Komisja rewizyjna   Pieczęć i podpis   
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