
  

Uchwała nr 10/2022 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.01.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 609 „Kościelniok”  

 

Na podstawie § 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 

 

 Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza regulamin łowiska specjalnego nr 609 „Kościelniok” położonego w Gminie 

Pawłowice, Sołectwo Pniówek przy ul. Kruczej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 112 

Pniówek 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 opłat, 

5. zmiany ilości wydawanych zezwoleń. 

O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 112 Pniówek. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 3/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

21.01.2021 r. 

                                                                                              

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2022 r. 

 

§ 6 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

 

 

           Wiceprezes ZO ds. gospodarczych                                                 Prezes ZO                                                                                                           

 

                         Edward Totoń                                                            Mirosław Winiarski 



  

                                                                                                      Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2022 

                                                                                                      Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

                                                                                                     z dnia 27.01.2022 r. 

 

                                                  

Regulamin łowiska specjalnego nr 609 „Kościelniok” 

 
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 609 „Kościelniok” zlokalizowane jest w Gminie Pawłowice, 

Sołectwo Pniówek - koniec ulicy Kruczej na terenie należącym do Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej. Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 609  „Kościelniok” jest Koło PZW nr 112 

Pniówek. Adres do korespondencji: 43-251 Pawłowice, ul. Górnicza 26A. 

        

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 zbiorniku 

specjalnym nr 609 „Kościelniok” na dany rok kalendarzowy. 

2. Na zbiorniku obowiązuje rejestracja złowionych ryb limitowanych. 

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

4. Wędkowanie na zbiorniku dozwolone jest wyłącznie z brzegu na wyznaczonych 

stanowiskach wędkarskich. 

5. Dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt środkami pływającymi zdalnie sterowanymi. 

6. Na zbiorniku dopuszcza się stosowanie namiotów wędkarskich (bez podłogi). 

7. Wędkarz łowiący na zbiorniku jest zobowiązany posiadać i stosować podczas połowu 

duży podbierak karpiowy, siatkę na ryby oraz wypychacz - zaleca się też posiadanie maty. 

8. Wędkarz dokonujący połowu metodą włosową musi obowiązkowo posiadać i używać 

matę karpiową, duży karpiowy podbierak oraz odkażacz do ran. 

9. Na łowisku obowiązuje zakaz parkowania pojazdów jednośladowych i samochodów poza 

parkingiem. Nie dotyczy osób posiadających zezwolenie Zarządu Koła PZW nr 112 

Pniówek. 

10. Każdy wędkarz po zejściu z łowiska ma obowiązek stawić się na parkingu przy 

Rybaczówce wraz z całym sprzętem i złowionymi rybami celem sprawdzenia przez osoby 

ustawowo uprawnione do kontroli dokumentów oraz ilości i gatunku złowionych ryb                

– nie dotyczy osób posiadających zezwolenia „NO KILL”. 

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

w uzasadnionych przypadkach oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich. 

12. Na łowisku obowiązuje zakaz robienia zdjęć z rybą na stojąco, czas sesji zdjęciowej 

ograniczony jest do 5 minut.  

13. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 609 Kościelniok”,                

a także niekulturalne lub wulgarne zachowanie w stosunku do innych użytkowników 

łowiska jest podstawą do natychmiastowego zatrzymania „Zezwolenia” bez prawa do 

odszkodowania, skierowania sprawy do właściwych organów dyscyplinarnych oraz 

odmówienia w przyszłości pozyskania „Zezwolenia”. 

 



  

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę                                        

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Liczba wydawanych „Zezwoleń na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku specjalnym  

nr 609 „Kościelniok”” jest ograniczona do 100 sztuk rocznie ( o pierwszeństwie decyduje 

posiadanie i zdanie zezwolenia z roku poprzedniego oraz kolejność wpłat).  

2. Zezwolenie można nabyć w rybaczówce Koła nr 112 Pniówek przy zbiorniku nr 609 

„Kościelniok” w dniach j.n.: 

 od lutego do końca kwietnia - w każdą środę od godz.15:00 do 17:00, 

 od maja do końca września - w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 15:00 do 

godz. 17:00 a także w sklepie wędkarskim „u Stasia” w Jastrzębiu Zdroju znajdującym 

się pod rondem „centralnym” od ul. Katowickiej w dniach j.n.: 

 od lutego do końca kwietnia – w każdą środę od godz. 10:00 do godz. 12:00, 

3. Wysokość składki wynosi: 

 400,00 zł  normalna dla członka PZW – upoważnia do zabrania 40 szt. ryb 

limitowanych, 

 250,00 zł  ulgowa dla młodzieży uczącej się do 24 lat zrzeszonej w PZW – upoważnia 

do zabrania 20 szt. ryb limitowanych, 

 250,00 zł  zezwolenia „NO KILL” – wymagana zgoda Zarządu Koła – bez prawa 

zabierania ryb. 

4. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych. 

        

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 609 „Kościelniok” jest łowiskiem czynnym od 01 marca do 30 

listopada całodobowo. 

 

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Rocznym limitem ilościowym ryb do zabrania ze zbiornika nr 609 „Kościelniok” objęte 

są następujące gatunki: 

 karp, węgorz, amur, szczupak, sandacz, sum – łącznie 20 sztuk rocznie, 

 karaś – 20 sztuk rocznie. 

Dla zezwoleń ulgowych w/w limity są mniejsze o połowę tj. po 10 szt. z w/w limitów.            

Po wykorzystaniu rocznego limitu ilościowego w/w ryb (w zależności od rodzaju 

posiadanego zezwolenia) kończy się ważność Zezwolenia. 

2. Limit dobowy połowu wynosi łącznie 2 sztuki ryb limitowanych. Limit ten dotyczy także 

połowu trwającego 2 dni lub więcej z połowem w nocy. Taki połów traktuję się jako jedną 

dobę. Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć 

wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie. 

3. Wymiary ochronne:    

 karp  - do 35 cm oraz powyżej 60 cm, 

 amur  - do 60 cm oraz powyżej 80 cm, 

 szczupak - do 50 cm oraz powyżej 80 cm,   

 sandacz - do 50 cm oraz powyżej 80 cm, 

 węgorz - do 50 cm, 

 karaś  - do 30 cm, 

 sum  - do 70 cm. 



  

4. Zabrania się zabierania z łowiska wszystkich pozostałych gatunków ryb (z wyjątkiem ryb 

przeznaczonych w dniu wędkowania do połowu metodą na żywca, przy zachowaniu 

wymiarów ochronnych zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                              

w Katowicach”). 

5. Połów na „żywca” dopuszcza się wyłącznie żywcem pozyskanym z łowiska 

„Kościelniok”, stosując wyłącznie pojedyncze haki bezzadziorowe (zakaz stosowania 

kotwiczek).   
6. Okres ochronny szczupaka od 01.01.br do 31.05.br. 

7. Okres ochronny pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW 

w Katowicach”. 

    

VII W uzasadnionych przypadkach np. zmian w obowiązującym prawie zarząd koła 

upoważniony jest do dokonania zmian w niniejszym regulaminie wywieszając 

informacje na tablicy ogłoszeń na temat zakresu i czasu ich wprowadzenia 

jednocześnie powiadamiając o zmianach Zarząd Okręgu PZW w Katowicach. 

 

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 01.01.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/2022 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.01.2022 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru połowów: 

  
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                      Koło PZW Nr 112 Pniówek 

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

                            nr 609  „Kościelniok”  

 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

Zezwolenie ważne    …………………………………    
 

 

 
 

 

 

 

 

    Hologram                                    Pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                  Roczne zestawienie złowionych ryb ……… rok 

Lp Data     Gatunek Godzina Wymiar  Lp Data    Gatunek Godzina Wymiar 

  1     21     

  2     22     

  3     23     

  4     24     

  5     25     

  6     26     

  7     27     

  8     28                             

  9     29     

10     30     

11     31     

12     32     

13     33     

14     34     

15     35     

16     36     

17     37     

18     38     

19     39     

20     40     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


