
 

 

Uchwała nr 156/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 15.12.2022 r. 

 

w sprawie: zmiany nazwy łowiska specjalnego nr 540 „Zalew nr 1, nr 2” wchodzącego  

w skład łowiska  specjalnego „Korzeniec” na łowisko specjalne nr 540 „Zalew nr 1, nr 2, 

nr 3” oraz zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego „Korzeniec” składającego się 

z łowiska nr 526  „Pilok” i łowiska nr 540 „Zalew nr 1, nr 2, nr 3”  

 

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 zmianę nazwy łowiska specjalnego nr 540 „Zalew nr 1, nr 2” na łowisko specjalne 

nr 540 „Zalew nr 1, nr 2, nr 3”. 

 

§ 2 

Zatwierdza regulamin łowiska specjalnego „Korzeniec” składającego się z łowiska nr 526 

„Pilok” i łowiska nr 540 „Zalew nr 1, nr 2, nr 3” położonych w miejscowości Kobiór, którego 

gospodarzem jest Koło PZW nr 113 Kobiór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

oraz wzór zezwolenia i rejestru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

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. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 113 Kobiór. 

 

§ 5 

Z dniem 31.12.2022 r. traci moc uchwała nr 7/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW                      

w Katowicach z dnia 21.01.2021 r. 

                    

§ 6 

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

 

 

 

 



 

 

§ 7 

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 156/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

                                                  

Regulamin łowiska specjalnego Korzeniec składającego się z łowiska nr 526 

„Pilok” i łowiska nr 540 „Zalew nr 1, nr 2, nr 3” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko specjalne „Korzeniec” składające się z łowiska nr 526  „Pilok” o pow. 2,5 ha 

i łowiska nr 540 „Zalew nr 1, nr 2, nr 3” o pow. 11,46 ha zlokalizowane jest w miejscowości 

Kobiór j.n.: 

- nr 526 „Pilok”– przy ulicy Łukowej, 

- nr 540 „Zalew nr 1, nr 2, nr 3”– w Dolinie Trzech Stawów przy ulicy Leśników.   

Łowiska są typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem w/w łowisk specjalnych jest Koło PZW nr 113 Kobiór z siedzibą                     

w Kobiórze przy ul. Centralnej nr 57.  

 

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

 

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

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

„Korzeniec” składającym się z łowiska nr 526  Pilok oraz łowiska nr 540  Zalew nr 1,               

nr 2, nr 3 na dany rok  kalendarzowy.  

2. Dopuszcza się połów ryb przez osobę towarzyszącą wędkarzowi posiadającą kartę 

wędkarską bez konieczności nabycia zezwolenia. Osoba towarzysząca wędkarzowi może 

wędkować na jego drugą wędkę, wyłącznie w ramach jego stanowiska i limitu połowu. 

3. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. 

4. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

5. Przed przystąpieniem do wędkowania należy wpisać czytelnie długopisem datę oraz 

zbiornik, na którym wędkowanie się odbywa (P-oznacza łowisko Pilok, 1-oznacza Zalew 

nr 1, 2-oznacza Zalew nr 2, 3-oznacza Zalew nr 3). 

6. Każda złowiona ryba włożona do siatki musi być bezzwłocznie wpisana do rejestru przez 

postawienie pionowej kreski a karpia należy wpisać z podaniem godziny złowienia (np. 

I/9 liczba po kresce oznacza godzinę złowienia). 

7. Po zakończeniu wędkowania w danym dniu w miejsce nie wykorzystanego limitu 

dobowego karpia należy wpisać ”0”, a w rubryce „Limit ogółem” sumę wszystkich 

złowionych ryb limitowanych wynikających z zapisów w rejestrze. 

8. Nieprawidłowy zapis należy wraz z całą rubryką wykreślić i w nowej pozycji wpisać 

poprawny zapis (traci się jeden dzień wędkowania). 

9. Na łowiskach obowiązuje: 

a) zakaz wędkowania posiadając przy sobie ryby złowione w innych zbiornikach, 

b) zakaz wjazdu i parkowania samochodów poza wyznaczonymi parkingami, 

c) zakaz nadużywania alkoholu, 

d) nakaz zachowania ciszy i spokoju nad wodą, 

e) nakaz utrzymania porządku na stanowisku wędkarskim w promieniu 5 m, 

f) nakaz prawidłowego wypełniania rejestrów, 



 

 

g) zakaz rozpalania ognisk na łowiskach. 

10. Dopuszcza się wędkowanie od miejsca wejścia na groblę Zalewu nr 2 z ul. Leśników               

(w strefie obelisku) na długości 70 m w kierunku zachodnim, przez cały dzień 

wędkarzom, którzy przekroczyli 75 lat oraz niepełnosprawnym. Po przyjściu wędkarza 

niepełnosprawnego lub w wieku 75 lat, wędkarz nieuprawniony, który zajął to stanowisko 

wcześniej musi je obowiązkowo opuścić. 

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

w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas organizowania 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”. 

13. W uzasadnionych przypadkach, zarząd koła jest upoważniony do wprowadzenia zmian              

w niniejszym regulaminie. Zmiany te będą podane do wiadomości na tablicach 

informacyjnych i na stronie internetowej koła. 

14. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego „Korzeniec” 

składającego się z łowiska nr 526  Pilok i łowiska nr 540  Zalew nr 1, nr 2, nr 3 może 

skutkować zatrzymaniem zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia oraz 

stanowić będzie podstawę do odmowy 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. Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń do 340 sztuk. 

2. Pierwszeństwo w nabyciu zezwoleń mają osoby zdające zezwolenie z poprzedniego 

sezonu. Pozostali członkowie PZW mogą nabywać zezwolenia w ramach nie 

wykorzystanego limitu po 30 kwietnia. 

3. Zezwolenie można nabyć w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 j.n.; 

 w miesiącach od stycznia do końca kwietnia – podczas przyjmowania składek,   

 w miesiącach od 01 maja – po telefonicznym uzgodnieniu ze skarbnikiem koła. 

4. Wysokość składki wynosi: 

 300,00 zł – roczna uprawniająca do zabrania 40 szt. łącznie na wszystkich stawach ryb 

limitowanych. 

 

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

1. Łowiska „Pilok”  oraz „Zalew nr 1” i „Zalew nr 2”  są łowiskami całorocznymi                           

i całodobowymi. 

2. W miesiącu maju łowienie nocne na zb. „Zalew nr 2” jest zabronione. 

3. Wędkowanie na zbiorniku „Zalew nr 3” dopuszcza się od 01 maja do 31 października               

w soboty, niedziele oraz kalendarzowe dni świąteczne w godzinach od wschodu do 

zachodu słońca, zgodnie z zapisem w kalendarzu na dany dzień.  

 

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Obowiązuje roczny limit połowu ryb w ilości 40 sztuk łącznie na wszystkich łowiskach                

i obejmuje następujące gatunki ryb: karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, w tym tylko 

10 sztuk łącznie na rok szczupaka, sandacza i węgorza. 



 

 

2. Po wyczerpaniu rocznego limitu połowu w/w ryb wolno łowić tylko ryby spokojnego 

żeru, poza  wymienionymi powyżej, metodą spławikową na jedną wędkę z zachowaniem 

limitów dobowych. 

3.  Obowiązują następujące  limity dobowe (od 0:00 do 24:00) złowionych ryb na 

wszystkich łowiskach: 

 Karp - 2 sztuki, 

 Amur - 1 sztuka, 

 ryby drapieżne do których zalicza się szczupaka, sandacza, węgorza - 1 sztuka, 

 lin - 2 sztuki, 

 płoć, wzdręga, leszcz, karaś, okoń - do 5 kg.  

Łączna ilość ryb do zabrania nie może przekroczyć 3 sztuk następujących gatunków: 

-  2 karpie + 1 ryba drapieżna lub 1 karp + 1 amur + 1 ryba drapieżna. 

4. Po złowieniu dobowego limitu ryb można łowić, na jedną wędkę, na spławik, ryby 

spokojnego żeru (płoć, leszcz, lin, karaś) z zachowaniem limitów dobowych. 

5. Limity dobowe 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 na w/w łowiskach: 

 karp          -   do 40 cm,  

 szczupak  -   do 55 cm, 

 sandacz    -   do 55 cm, 

 węgorz     -   do 50 cm,  

 amur         -  do 60 cm, 

 lin             -  do 40 cm,  

 okoń         - powyżej 30 cm (należy wypuścić z powrotem do łowiska). 

 wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”.  

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

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                             

w Katowicach”. 

8. Dopuszcza się wędkowanie metodą spinningową, z zakazem brodzenia w wodzie, tylko 

na łowisku „Pilok” i zbiorniku „Zalew nr 2” łowiska specjalnego „Korzeniec” w okresach 

dozwolonych do wędkowania z zachowaniem 30 m odległości od innych wędkujących. 

9. Obowiązuje zakaz zabierania z łowiska ryb z gatunku jesiotrowate. 

 

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 156./2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru połowu ryb: 

 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                     Koło PZW Nr 113 Kobiór 

 
                                 Zezwolenie 
 Na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym 
      Korzeniec składającym się ze stawu nr 526  Pilok  

                     i zbiorników nr 540 Zalew nr 1, 2 i 3  

                

 

                              nr ……………. 

 

 

            …………………………………………… 
                                                Imię  
           

             .…………………………………………. 
                                             Nazwisko 

 

 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

Zezwolenie ważne na rok ………………………… . 
 
 

 

 

 

 

 Hologram                                       Pieczęć i podpis 

 

 
Rejestr 

połowu  
ryb 

na 

łowisku 
Korzeniec 

(Pilok nr 
526, 

Zalew nr 

1, 2 i 3 
 nr 540 

 

 
Ważny  

w roku 

 
………… 

 

 
Imię 

 

…………. 
 

 

Nazwisko 

Lp   Data Zbiornik      Karp Amur Szczupak Sandacz Węgorz     

Lin 

Inne Limit 

ogółem 

Kontrola 

 1             
 2             
                                                                 Przykład rejestracji w ciągu dnia 
 

 1 03.01.    P I/9 I/18 Złowiono 2 karpie (o godz. 9:00 i 18:00) 

 

 2 05.01.    1 I/9   0 Złowiono 1 karpia (o godz. 9:00) 
 

 3 08.01.    2   0   0 Nie złowiono żadnego karpia 

 

 4 01.05    3 I/13 I/15 Złowiono 2 karpie (o godz. 13:00 i 15:00) 
 

 5             
                                                                  Przykład rejestracji w nocy 

 

 6 10.01.    2 I/8   0 W czasie doby do godz. 24:00 złowiono 1 karpia (o godz. 8:00) 
 

 7 11.01.    2 I/3 I/7  Od godz. 24:00 w nocy złowiono 2 karpie (o godz. 3:00 i 7:00) 

 

 8             
                                                              Drugi przykład rejestracji w nocy                                    



 

 

 

…………. 

 

 9 15.01.    P   0    0 W czasie doby do godz. 24:00 nie złowiono żadnego karpia 

 

10 16.01    P I/4 I/10 Po godz. 24:00 złowiono 2 karpie (o godz. 4:00 i 10:00) 

 

11             
12             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


