
 

Uchwała nr 15/2023 

Prezydium  Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 26.01.2023 r. 

 

w sprawie: utworzenia łowiska specjalnego nr 555 „Oczko” oraz zatwierdzenia 

regulaminu, cennika łowiska i wzoru zezwolenia 

 

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 

1. Tworzy się łowisko specjalne nr 555 „Oczko” o pow. 0,9 ha, będące własnością Okręgu 

PZW w Katowicach, położone w miejscowości Rajsko, powiat Oświęcim przy ul. 

Przemysłowej.   

2. Na gospodarza łowiska wyznacza Koło PZW nr 121 Brzeszcze.  

 

§ 2 

Zatwierdza  regulamin i cennik łowiska specjalnego nr 555 „Oczko” stanowiący załącznik             

nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzory zezwolenia i rejestru połowów stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 121 Brzeszcze oraz Dyrektorowi 

biura ZO. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 § 5 

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 15/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. 

 

Regulamin i cennik łowiska specjalnego nr 555 „Oczko” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 
 

Łowisko specjalne nr 555 „Oczko” o pow. 0,9 ha. zlokalizowane jest w miejscowości  

Rajsko, powiat Oświęcim przy ul. Przemysłowej. Łowisko jest typu pstrągowego. 
 

II Gospodarz łowiska: 
 

Łowisko specjalne nr 555 „Oczko” jest własnością Okręgu PZW w Katowicach                     

a gospodarzem jest Koło PZW nr 121 Brzeszcze z siedzibą w Brzeszczach przy ulicy 

Kosynierów 20. 
 

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW posiadający kartę 

wędkarską, opłaconą składkę członkowską na dany rok kalendarzowy, po nabyciu 

zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym nr 555 ,,Oczko” na 

dany rok kalendarzowy. Z obowiązku karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14                        

i cudzoziemcy. 

2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa zgodnie z instrukcją. Złowione  ryby             

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

wody. 

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

4. Dopuszcza się amatorski połów ryb wędką wyłącznie metodą muchową i spinningową             

na przynęty sztuczne wyposażone wyłącznie w haczyki bezzadziorowe.   

5. Ryby przeznaczone do zabrania z wyjątkiem pstrągów  należy przetrzymywać w stanie 

żywym w siatce wędkarskiej wykonanej z miękkich nici rozpiętych na sztywnych 

obręczach w obrębie swojego stanowiska. Ryb włożonych do siatki nie wolno podmieniać 

na inne a także przekazywać ich innym wędkarzom i osobom znajdującym się na łowisku. 

Złowione pstrągi przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu       

i przetrzymywać na stanowisku wędkarskim. 

6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu. 

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

8. Podczas wyjmowania złowionych ryb z wody obowiązuje nakaz stosowania podbieraka. 

9. Obowiązuje zakaz znakowania łowiska wszelkimi znacznikami. 

10. Obowiązuje nakaz utrzymania w czystości stanowiska wędkarskiego zarówno przed 

przystąpieniem do wędkowania, w czasie wędkowania jak i po jego zakończeniu                     

w promieniu minimum 5 m. Wszystkie śmieci wędkarz zobowiązany jest zabrać ze sobą. 

11. Zabrania się: 

 czyszczenia i patroszenia ryb w obrębie łowiska, 

 palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi, 

 palenia zniczy, 

 połowu z lodu, 

 brodzenia, 

 rozbijania namiotów, 

 spożywania alkoholu, 

 nęcenia łowiska, 



 

 kąpieli i korzystania ze środków pływających. 

12. Zabrania się połowu ryb innymi metodami niż metodą muchową i spinningową.  

13. Parkowanie samochodów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

14. Na łowisku dopuszcza się rozgrywanie zawodów wędkarskich po wniesieniu opłaty za 

wynajem zbiornika ustalonej przez Okręg PZW w Katowicach.  

15. Z opłaty za wynajem łowiska zwolnione są zawody mistrzowskie rozgrywane przez koło 

będące gospodarzem zbiornika (terminy zawodów będą podane na tablicy ogłoszeń                     

i stronie internetowej koła). 

16. Z opłaty za wynajem łowiska zwolnione są zawody organizowane przez Okręg PZW                   

w Katowicach. 

17. Okręg PZW w Katowicach lub Zarząd Koła PZW nr 121 Brzeszcze upoważnieni są do 

całkowitego lub częściowego zamknięcia łowiska w uzasadnionych przypadkach np. 

prowadzenia niezbędnych prac gospodarskich (koszenie), prowadzenia zarybień                          

i innych prac związanych z prowadzeniem gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz 

organizowania zawodów wędkarskich (terminy zamknięcia łowiska będą podane na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej koła). 

18. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby 

uprawnione, wymienione w aktualnie obowiązujących „Ogólnych warunkach uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                             

w Katowicach”. 

19. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 555 „Oczko” może 

spowodować zatrzymanie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia, 

skierowanie sprawy do właściwych organów dyscyplinarnych a także odmowę jego 

pozyskania w roku następnym. 
 

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę                                              

i zagospodarowanie łowiska: 
 

1. Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń do 100 sztuk na rok. 

2. Zezwolenie można nabyć u skarbnika w siedzibie Koła PZW nr 121 Brzeszcze w dniach 

przyjmowania składek. 

3. Wysokość składki wynosi: 

 350,00 zł – składka roczna podstawowa dla członka PZW z rocznym limitem połowu 

20 sztuk pstrąga, 

 50,00 zł – składka jednodniowa dla członka PZW z limitem połowu 2 szt. ryb 

gatunków limitowanych w pkt VI.2 

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

poprzedniego zezwolenia za kwotę j.w.  

5. Utrata zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu. 

6. Zezwolenie wraz z rejestrem połowów podlega obowiązkowemu zwrotowi. Niezdanie 

zezwolenia wraz z prawidłowo wypełnionym rejestrem połowów może skutkować 

odmową jego nabycia w roku następnym. 
     

V Godziny otwarcia łowiska: 
 

Łowisko specjalne nr 555 „Oczko” jest łowiskiem czynnym od 01 stycznia do 31 

grudnia od świtu do zmierzchu. 

             

VI Postanowienia szczegółowe: 
 

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



 

a) pstrąg – łącznie 20 szt. rocznie,     

 20-ta zarejestrowana sztuka dla w/w zezwolenia kończy jego ważność. 

2. Obowiązują następujące dobowe limity ilościowe ryb do zabrania: 

a) pstrąg (wszystkie gatunki) - 2 szt., 

b) szczupak   - 2 szt., 

c) sandacz   - 2 szt., 

d) sum    - 2 szt., 

Łączny limit dobowy w/w gatunków – 2 szt. 

Limity pozostałych ryb zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Ogólnymi warunkami  

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW          

w Katowicach” - dostępne na stronie internetowej www.katowice.pzw.org.pl . 

3. Po złowieniu dobowego limitu ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie                  

i opuścić teren łowiska. 

4. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 

 pstrąg potokowy  - do 30 cm i powyżej 55 cm, 

 pstrąg pozostałe gatunki - powyżej 55 cm, 

 szczupak   - do 50 cm, 

 sandacz   - do 50 cm, 

 okoń    - do 20 cm, 

 sum    - do 70 cm.  

5. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”. 

Po złowieniu ryby niewymiarowej lub nieprzeznaczonej do zabrania wędkarz 

zobowiązany jest niezwłocznie wypuścić ją w stanie żywym do łowiska bez względu na 

jej żywotność. 

6. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 

 szczupak - od 01 stycznia do 30 kwietnia, 

 sandacz - od 01 stycznia do 31 maja. 

7. Pozostałe okresy ochronne zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Ogólnymi warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW           

w Katowicach”. 
   

VII Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte               

w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd 

Główny PZW oraz aktualnie obowiązujących „Ogólnych warunkach uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                              

w Katowicach dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej 

www.katowice.pzw.org.pl. 

2. Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i cennika łowiska     

w trakcie roku kalendarzowego. 

3. Okręg PZW w Katowicach w Katowicach zastrzega sobie prawo do odłowów kontrolnych 

na cele badania ryb. 

4. Okręg PZW w Katowicach w Katowicach i koło PZW nr 121 Brzeszcze nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych. 

5. Podczas rozgrywania zawodów wędkarskich obowiązuje oddzielny regulamin.  

  

Regulamin obowiązuje od 2023 r. 

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


 

 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. 

 

  Wzór zezwolenia i rejestru połowu ryb. 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór rejestru połowu ryb. 

 

  Drugi wzór rejestru  

       Data Gatunek 

ryby 

 Sztuk     kg          cm Suma roczna 

ryb 

limitowanych 

- narastająco 

15.05.2023 szczupak          I     *              64        --- 

16.05.2023 Pstrąg   II     *        34, 45         2 

16.05.2023 Pstrąg         I        *        -         3 

27.07.2023 Pstrąg          I     *           47         4 

10.10.2023 Okoń         II     *       25,35         --- 

10.10.2023 Sandacz          I     *            40         --- 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Katowicach 

                        

 

                           Zezwolenie Nr ………….. 

Na amatorski połów ryb wędką na łowisku 

specjalnym nr 555 „Oczko”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty 

wędkarskiej………………………………….. 

             

                                    

Zezwolenie ważne od ……………do……………….. 

 
Zezwolenie z rocznym limitem pstrąga …… szt. 

 

 

 

      Hologram                               Pieczęć i podpis 

 



 

* rubrykę „kg” wypełniamy zgodnie z punktem 6 instrukcji.  

Instrukcja do rejestru połowu ryb: 

1. Wędkarz zobowiązany jest wypełniać wszystkie rubryki w sposób czytelny i trwały bez 

prawa usuwania zapisów. 

2. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rybrykę „Data”. Czynność 

tę  należy wykonać przed rozpoczęciem wędkowania. 

3. Po złowieniu następujących gatunków ryb przeznaczonych do zabrania: 

 pstrąg, sandacz, szczupak, okoń, sum 
 - wędkarz wypełnia w rejestrze następujące rubryki: „gatunek ryby” – słownie, „sztuk” – 

oznaczyć sztukę pionową kreską, „cm” – wpisać drobnymi cyframi długość ryby. 

4. Dla każdego gatunku wypełniamy odrębną rubrykę. 

5. Po złowieniu pozostałych gatunków ryb należy wpisać bezzwłocznie gatunek ryby 

natomiast    liczba zabranych ryb i waga mogą być wpisane po opuszczeniu łowiska. 

6. Uzupełnienie rubryki „kg” dotyczącej wagi złowionych i zabranych ryb może być 

dokonane w domu po opuszczeniu łowiska lecz przed rozpoczęciem następnego 

wędkowania. 

7. W rubryce „Suma ryb limitowanych narastająco” wędkarz rejestruje złowione i zabrane 

ryby z gatunków limitowanych (punkt VI.1 regulaminu) niezwłocznie po zakończeniu 

wędkowania w sposób narastający. 

8. Rubryki niewypełnione należy wykreskować. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


