
 

 

Uchwała nr 115/2022 

 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.10.2022 r. 

 

 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 552 „Sumik”  

 

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 552 „Sumik” położonego w miejscowości 

Rajsko powiat Oświęcim, przy ulicy Wilamowickiej, których gospodarzem jest Koło PZW                                 

nr 121 Brzeszcze, 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 przepisów 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 121 Brzeszcze. 

 

§ 4 

Z dniem 31.12.2022 r. traci moc uchwała nr 81/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW                    

w Katowicach z dnia 25.11.2021 r. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 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 115/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 27.10.2022 r. 

                        

Regulamin łowiska specjalnego nr 552 „Sumik” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 552 „Sumik” stanowią stawy: Sumik i Opony o łącznej pow.                    

2,4 ha i średniej głębokości 1,5 m. 

Łowisko zlokalizowane jest w miejscowości Rajsko, powiat Oświęcim przy  

ul. Wilamowickiej. Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 552  „Sumik” jest Koło PZW nr 121 Brzeszcze 

z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20. 

        

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 552 „Sumik” na dany rok kalendarzowy.  

2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki 

należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki  

do wody. 

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

4. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

5. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami. 

6. W okresie od 01 stycznia do 31 maja zabrania się nęcenia i wędkowania na kulki 

proteinowe oraz nie przetworzone zanęty roślinne twarde (kukurydza, groch, łubin, soja, 

ciecierzyca).  

7. Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania i połowu na żywą i martwą rybkę w okresie 

od 01 stycznia do 31 maja. 

8. W czasie wędkowania nocnego stanowiska wędkarskie muszą być obowiązkowo 

oświetlone. 

9. Zabrania się: 

 parkowania samochodu w odległości mniejszej niż 10 m od linii brzegowej, 

 palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi, 

 palenia zniczy, 

 kąpieli w stawach, brodzenia w wodzie i wędkowania w miejscach wyłączonych                  

z wędkowania, oznaczonych tablicami. 

10. Zabrania się przerzucania zestawów poza tzw. wirtualny środek łowiska tj. na stronę 

wędkarza znajdującego się po drugiej stronie łowiska.   

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

w uzasadnionych przypadkach oraz w czasie organizowania zawodów wędkarskich                    

a także po zarybieniu - terminy zarybień i terminy zamknięcia łowiska będą podane na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej koła. 



 

 

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. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 552 „Sumik” może 

spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także 

odmowę jego pozyskania w roku następnym oraz skierowanie sprawy do właściwych 

organów dyscyplinarnych. 

Zarząd koła ma prawo odmówić wydania zezwolenia również osobom karanym za 

wykroczenia przeciw Ustawie o rybactwie śródlądowym, Regulaminowi Amatorskiego 

Połowu Ryb a także aktualnym „Ogólnym warunkom uprawiania amatorskiego połowu 

ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”.  

    

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę                                              

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń do 70 sztuk/rok. 

2. Zezwolenie można nabyć wyłącznie u skarbnika (miejsce i godziny wydawania zezwoleń 

będą podane na stronie internetowej koła): 

 w miesiącach styczeń – kwiecień w godzinach urzędowania skarbnika,  

 w pozostałych miesiącach – kontakt telefoniczny 602 330 182. 

3. Wysokość składki za Zezwolenie wynosi: 

 500,00 - zł składka normalna dla członka PZW upoważniająca do połowu 25 szt. 

łącznie ryb limitowanych w ciągu roku (amur, szczupak, sandacz, węgorz, lin, karp). 

4. Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 

5. Istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia wyłącznie po wykorzystaniu limitu                  

i zdaniu poprzedniego Zezwolenia oraz uiszczeniu składki j.n.: 

 500,00 – zł upoważniająca do połowu 25 szt. łącznie ryb limitowanych, 

 250,00 – zł upoważniająca do połowu 12 szt. łącznie ryb limitowanych.  

6. Utrata Zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu. 

     

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 552  „Sumik” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym. 

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska: 

 szczupak, sandacz, węgorz, amur, lin, karp – łącznie 25 szt. rocznie, 

 25-ta zarejestrowana sztuka w/w ryb kończy ważność Zezwolenia. 

2. Obowiązują następujące dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe ryb do zabrania: 

 sum  - 2 szt. 

 węgorz - 1 szt. 

 amur  - 1 szt. 

 szczupak - 1 szt. 

 sandacz - 1 szt. 

 lin  - 2 szt. 

 karp  - 2 szt. 

Łączny limit dobowy w/w gatunków – 2 szt. 



 

 

3. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca wprowadza się zakaz zabierania z łowiska 

leszczy o wymiarze od 45 cm wzwyż. Od 01 lipca do końca roku limit dobowy połowu 

leszcza  

o wymiarze od 45 cm wzwyż wynosi 2 szt./dobę. 

4. Limity pozostałych ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                                  

w Katowicach”.  

5. Po złowieniu limitu dobowego ryb objętych limitem dobowym wędkarz jest zobowiązany 

zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie (obowiązuje zakaz łączenia 

limitów dobowych). 

6. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 

 lin  - do 40 cm  

 karp  - do 35 cm 

 amur  - do 50 cm 

 węgorz - do 75 cm 

 sandacz - do 55 cm 

 szczupak - do 55 cm 

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

uprawiania amatorskie go połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW 

w Katowicach”. 

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

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                              

w Katowicach”. 

9. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb z gat. jesiotrowate (zasada „złów               

i wypuść). 

 

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  na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 115/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 27.10.2022 r. 

 

 
                             Instrukcja połowu ryb: 

 

 

Rejestr połowu ryb jest obowiązkowy. 
Po złowieniu następujących gatunków ryb: 

szczupak, sandacz, węgorz, amur, lin, karp – 

przeznaczonych do zabrania, 

wędkarz bezzwłocznie wypełnia w 

rejestrze następujące rubryki: 
 - data połowu 

 - gatunek ryby 

 - wymiar w cm 

 - godzina połowu 

Ryby nie przeznaczone do zabrania należy 

wypuścić od razu 

do wody, bez przetrzymywania w siatkach. 

Limit dobowy (od godz. 00:00 do godz. 24:00) 

wynosi: 

           - sum –         2 szt., 

           - węgorz –    1 szt., 

           - amur –        1 szt., 

           - szczupak – 1 szt., 

           - sandacz –   1 szt., 

           - lin –            2 szt., 

           - karp –         2 szt. 

Łączny limit dobowy w/w gatunków - 2 sztuki. 

Obowiązują wymiary ochronne ryb na łowisku: 

           - sum do 70 cm, 

           - amur do 50 cm, 

           - szczupak do 55 cm, 

           - sandacz do 55 cm, 

           - węgorz do 75 cm, 

           - karp do 35 cm, 

           - lin do 40 cm.  

Obowiązuje całkowity zakaz zabierania z łowiska 

ryb z gatunku 

jesiotrowate (zasada złów i wypuść). 

 
Do rejestru dołączony jest regulamin łowiska 

 
      Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                         Koło PZW nr 121 Brzeszcze 

 

 

 

                               Zezwolenie Nr ………… 
            na amatorski połów ryb wędką na łowisku 

specjalnym 

                                       nr 552 „Sumik”  

 

                                    

 

 

Imię …………………………………………………….. 

 

 

 

Nazwisko ……………………………………………….. 

 

 

 

Nr karty wędkarskiej …………………………………… 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

       Hologram                                            Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        

  
             Rejestr połowu ryb objętych limitem 
 

   
UWAGI : 

   

Lp data połowu gatunek ryby 
wymiar 

cm godzina połowu                        
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