
Uchwała nr 50/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 23.02.2023 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 542 „Ziemowit” 
 

Na podstawie § 48 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 542 „Ziemowit”  położonego w Lędzinach  

przy ulicy Oficerskiej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 32 Lędziny, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzory 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 32 Lędziny. 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 13/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

13.01.2022 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 50/2023  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 542 „Ziemowit” 

 
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 542 „Ziemowit”  o pow. 3 ha zlokalizowane jest w Lędzinach przy 

ulicy Oficerskiej. Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 
Gospodarzem łowiska specjalnego nr 542 „Ziemowit” jest Koło PZW nr 32 Lędziny  

z siedzibą w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 8. 

        

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 542 „Ziemowit”  na dany rok kalendarzowy. 

2. Młodzież do lat 14 zrzeszona w PZW (członek uczestnik) posiadająca zezwolenie na 

amatorski połów ryb na w/w łowisku ma prawo do wędkowania pod opieką osoby dorosłej 

(opiekuna). 

3. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW (nie będąca członkiem uczestnikiem) ma prawo 

do wędkowania na jedną wędkę spławikową w ramach stanowiska i limitu swego opiekuna 

posiadającego zezwolenie na połów ryb na łowisku specjalnym nr 542 „Ziemowit”. 

4. Młodzieży do lat 18 na czas wędkowania obowiązkowo musi towarzyszyć opiekun.  

5. Połów metodą spławikową lub gruntową dozwolony jest na dwie wędki, natomiast metodą 

spinningową tylko na jedną wędkę.   

6. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Rejestr złowionych ryb stanowi integralną 

część zezwolenia. 

7. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać w rejestrze datę wędkowania,  

a po łowieniu ryby gat. amur, karp, lin, sum, szczupak, pstrąg, leszcz natychmiast wpisać 

ją do rejestru podając słownie nazwę ryby. 

8. Podczas wędkowania każdy wędkujący powinien posiadać podbierak, sprzęt  

do odhaczania ryb oraz matę karpiową. Ryby objęte limitem rocznym tj. karp, amur, 

szczupak w czasie odhaczania i mierzenia muszą obowiązkowo znajdować się na macie. 

Ryby nie przeznaczone do zabrania należy natychmiast z całą ostrożnością wypuścić 

(zabrania się przetrzymywania ich w siatce). 

9. Na łowisku obowiązuje zakaz: 

 podmiany złowionych i przetrzymywanych w siatkach ryb jak również ich rozdawania, 

 połowu ryb ze środków pływających, 

 parkowania na obrzeżach zbiornika. 

10. Na łowisku dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt wyłącznie za pomocą modeli 

pływających zdalnie sterowanych. 

11. Podczas połowu w nocy stanowiska wędkarskie muszą być obowiązkowo oświetlone 

światłem elektrycznym widocznym 360
0
.  



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

w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów 

wędkarskich.  

13. Na czas rozgrywania zawodów wędkarskich obowiązują odrębne przepisy ustanowione 

przez Zarząd Koła.  

14. Dopuszcza się organizację zawodów wędkarskich na zbiorniku przez inne koła oraz 

zorganizowane grupy wędkarzy (członków PZW). Zgodę na ich organizację wydaje 

Zarząd Koła. 

15. 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”.  

16. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 542 „Ziemowit” 

może spowodować zatrzymanie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia,  

a także odmowę jego pozyskania w latach następnych. 

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składki na zagospodarowanie  

i ochronę łowiska: 

 

1. Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń do 50 sztuk rocznie. 

2. Zezwolenie można nabyć w siedzibie gospodarza Koła nr 32 Lędziny w Lędzinach przy  

ul. Lędzińskiej 8 w każdy wtorek od godz. 16:00 do godz. 17:00. 

3. Wysokość składki wynosi: 

 400,00 zł - składka roczna dla członka PZW, 

  50,00 zł - dobowa dla członka PZW upoważniająca do połowu ryb zgodnie z limitem 

dobowym, 

 20,00 zł - dobowa dla członka PZW bez prawa zabierania ryb z łowiska. 

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

poprzedniego zezwolenia. Wysokość składki za kolejne zezwolenie wynosi 500,00 zł. 

5. Utrata zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu oraz do zwrotu kosztów jego 

pozyskania. 

6. Zezwolenia z roku poprzedniego należy obowiązkowo zwrócić do końca kwietnia, jednak 

przed nabyciem nowego na bieżący rok.  

                       

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 542 „Ziemowit” od dnia otwarcia zbiornika do wędkowania (data 

otwarcia i zamknięcia łowiska podana jest w odpowiednim komunikacie i wywieszona na 

tablicy informacyjnej) jest łowiskiem całodobowym. 

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Obowiązuje roczny limit połowu w ilości 15 sztuk łącznie następujących gatunków ryb: 

karp, amur, szczupak.  

W dniu złowienia 15 sztuki w/w gatunków ryb zezwolenie traci ważność i należy 

zakończyć wędkowanie. 

2. Obowiązuje miesięczny limit połowu w ilości 4 szt. łącznie następujących gatunków ryb: 

karp, amur, szczupak.  

3. Obowiązuje tygodniowy (od poniedziałku od godz. 0:01 do niedzieli do godz. 24:00) limit 

połowu w ilości 2 sztuki łącznie następujących gatunków ryb:  karp, amur, szczupak. 

4. Obowiązuje dobowy (od godz. 00:01 do godz. 24:00) limit połowu j.n.: 



 karp, amur, szczupak - łącznie 2 sztuki, 

 lin   - 2 sztuki, 

 sum   - 1 sztuka, 

 pstrąg potokowy - 2 sztuki, 

 płoć   - 5 sztuk, 

 leszcz   - 2 sztuki.  

Łącznie w ciągu doby z łowiska wędkujący może zabrać 4 sztuki ryb gat. karp, amur, 

szczupak, lin, sum, pstrąg.  

5. Po złowieniu i wpisaniu do rejestru 2 sztuk łącznie ryb gat. karp, amur szczupak w każdym 

przypadku należy zakończyć wędkowanie.  

6. Limity: miesięczny i tygodniowy przestają obowiązywać z dniem 01 października. 

7. Limity pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania  

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  

w Katowicach”.  

8. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 

 karp  - do 30 cm i powyżej 60 cm, 

 amur  - do 60 cm, 

 szczupak - do 50 cm, 

 lin  - do 30 cm, 

 sum  - do 70 cm, 

 płoć  - do 25 cm, 

 leszcz  - do 45 cm. 

9. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  

w Katowicach”.  

10. Okresy ochronne ryb – zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  

w Katowicach”. 

11. Nęcenie na łowisku dozwolone jest wyłącznie zanętami sypkimi, kukurydzą 

konserwową, peletem, wszelkiego rodzaju robakami w ilości nie więcej niż 1 litr  

na 1 dzień. 

12. Limit ten nie obowiązuje podczas rozgrywania zorganizowanych zawodów wędkarskich. 

 

VII Zarząd Koła PZW nr 32 Lędziny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w niniejszym regulaminie w uzgodnieniu z Zarządem Okręgu PZW w Katowicach, 

spowodowanych zmianami w przepisach prawa. 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  na stronie 

internetowej Okręgu PZW w Katowicach. 

 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r. 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2023  

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

 Wzór zezwolenia i rejestru połowów:        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

  Okręg  Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach           

                       Koło PZW nr 32 Lędziny 

 

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

                               nr 542  „Ziemowit”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

             

                                    

Ważne  od ……………………do ………………….. 

 

 

 
 

 

 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  

                     Koło PZW nr 32 Lędziny 

 

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

                           nr 542  „Ziemowit”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

             

                                    

Ważne  w dniu ……………………………………..   

 

 

 
 

 

 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  

                      Koło PZW Nr 32 Lędziny 

 

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

                             nr 542  „Ziemowit”  

         B e z     p r a w a     z a b i e r a n i a     r y b            

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

             

                                    

Ważne  w dniu ………….………………………….. 

 

 
 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 



  Lp      Data  Godzina     Gatunek    Wymiar Kontrola 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


