
 

 

Uchwała nr 155/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 15.12.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowisk specjalnych nr 536 „Port”  

i nr 538 „Goldman”  

 

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 łowisk specjalnych nr 536  „Port” i nr 538 „Goldman” położonych               

w Bieruniu, których gospodarzem jest Koło PZW nr 8  Bieruń Nowy 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 8 Bieruń Nowy. 

 

§ 4 

Z dniem 31.12.2022 r traci moc uchwała nr 79/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW                  

w Katowicach  z dnia 25.11.2021 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 155/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Regulamin łowisk specjalnych nr 536 Port i nr 538 Goldman 

 
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowiska specjalne nr 536 Port i nr 538 Goldman zlokalizowane są j.n.:  

 nr 536 Port o pow. 2,0 ha – Bieruń Bijasowice, 

 nr 538 Goldman o pow. 6,3 ha – Bieruń Kopciowice.                 

Łowiska są typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem w/w łowisk specjalnych jest Koło PZW nr 8 Bieruń Nowy z siedzibą              

w Bieruniu Nowym przy ul. Warszawskiej 270 1 piętro.  

 

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 

 

1. Na łowiskach obowiązuje wspólny regulamin oraz wspólne „Zezwolenie na amatorski 

połów ryb wędką”. 

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

członkowską, po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniki nr 536 

Port i nr 538 Goldman na dany rok kalendarzowy.  

3. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Wędkarz po złowieniu ryby limitowanej                 

i włożeniu jej do siatki niezwłocznie wpisuje ją do rejestru przed ponownym zarzuceniem 

wędki. Wpisu dokonuje się czytelnie wyłącznie długopisem. 

4. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

5. Wędkowanie na zbiornikach dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

6. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i używania siatki, podbieraka                                

i wypychacza. 

7. Po zakończeniu wędkowania, o ile to możliwe, należy poprosić innego wędkującego na 

łowisku o sprawdzenie prawidłowości wpisu w rejestrze i podpis.  

8. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody                       

w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas organizowania zawodów  

wędkarskich. 

9. Na łowiskach obowiązuje: 

 zakaz wjazdu samochodami na wały w obrębie zbiornika Goldman, 

 zakaz rozpalania ognisk w innych miejscach niż do tego celu wyznaczonych.  

10. 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”. Podczas kontroli 

należy udostępnić dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby a także używane przynęty 

i zanęty.  

11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowisk specjalnych nr 536 Port i nr 538 

Goldman” może skutkować zatrzymaniem  Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego 

pozyskania, odmową jego nabycia w latach następnych oraz skierowaniem sprawy do 

właściwych organów dyscyplinarnych. 

  



 

 

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składki na ochronę                                        

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć u skarbnika koła w punkcie przyjmowania składek znajdującym 

się w KS Piast Bieruń Nowy przy ul Warszawskiej 270 ( I piętro ) w dniach j.n.: 

 w miesiącach od stycznia do końca kwietnia w każdy poniedziałek w godz. 17:00 – 

19:00. 

 w miesiącach od maja do 31 grudnia – kontakt telefoniczny z Panem Jan Drozdek tel. 

505 035 773. 

2. Wysokość składki wynosi: 

 250,00 zł – składka roczna dla członka PZW uprawniająca do zabrania 15 szt. ryb 

limitowanych  (karp, amur, pstrąg), 

 40,00 zł -  składka jednodniowa dla członka PZW, upoważniająca do zabrania 2 szt. 

ryb limitowanych (karp, amur, pstrąg),  

 130,00 zł – składka roczna dla członka PZW powyżej 70-tego roku życia, 

upoważniająca do zabrania 7 szt. ryb limitowanych (karp, amur, pstrąg), 

 130,00 zł – składka roczna dla członka PZW do 16-tego roku życia, upoważniająca do 

zabrania 7 szt. ryb limitowanych (karp, amur, pstrąg), 

 130,00 zł – składka dla członków PZW, którzy będą korzystali z łowiska tylko od 

lipca do grudnia danego roku, upoważniająca do zabrania 7 szt. ryb limitowanych 

(karp, amur, pstrąg).  

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

następnego Zezwolenia po zdaniu poprzedniego. Składka za pozyskanie następnego 

zezwolenia wynosi: 

 130,00 zł  i upoważnia do zabrania 7 szt. ryb limitowanych (karp, amur, pstrąg). 

4. Utrata Zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu. 

5. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi podczas nabywania kolejnego 

zezwolenia.  

 

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowiska specjalne nr 536 Port i nr 538 Goldman są łowiskami całorocznymi                            

i całodobowymi.  

 

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Na łowiskach ogranicza się ilość stosowania zanęt do 1 kg na dobę/wędkarza. Nęcenie 

dozwolone jest tylko podczas wędkowania. 

2. Obowiązują następujące  limity dobowe (od 0:00 do 24:00) ryb do zabrania z łowisk: Port 

i Goldman liczonych łącznie jako jedno łowisko: 

 karp, amur, pstrąg - łącznie 2 sztuki, 

 karaś   - 5 sztuk. 

3. Po złowieniu limitu dobowego następujących gatunków ryb – karp, amur, pstrąg                        

– wędkarz zobowiązany jest do zakończenia wędkowania i opuszczenia stanowiska. 

4. Obowiązują następujące limity tygodniowe (od poniedziałku godz. 0:00 do niedzieli 

godz. 24:00) ryb do zabrania z łowisk: Port i Goldman liczonych łącznie jako jedno 

łowisko: 

 karp, amur, pstrąg – łącznie 4 sztuki.  

5. Obowiązuje zakaz zabierania z łowisk ryb nie wymienionych w limicie dobowym. 

6. Na łowiskach obowiązuje zakaz stosowania martwej lub żywej ryby jako przynęty. 



 

 

 

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 01.01.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 155/2022 

Prezydium  Zarządu Okręgu PZW 

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Wzór zezwolenia oraz rejestru połowu ryb: 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                     Koło PZW Nr 8 Bieruń Nowy 

 
                                 Zezwolenie 
 Na amatorski połów ryb wędką na łowiskach specjalnych 
                   nr 536  Port i nr 538 Goldman  

 

                              nr ……………. 

 

 

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

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

                …………………………….. 

                                 Nr listy                

 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

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

 

 

 

 

 

 Hologram                  Skarbnik                       Prezes 

 

 
Lp   Data Wymiar Gatunek Łowisko Podpis 

 

  1      
  2      
  3      
  4        
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
 10       
 11      
 12      
 13      
 14      
 15      


