
 

 

Uchwała nr 148/2022 

Prezydium  Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 15.12.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 610z „Buków” 

 

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 610z „Buków” położonego w miejscowości 

Buków przy ulicy Głównej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 78 Jas-Mos, 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 78 Jas-Mos. 

 

§ 4 

Z dniem 31.12.2022 r. traci moc uchwała nr 38/2022 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach               

z dnia 10.03.2022 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 148/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 610z „Buków” 

 
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:  

 

Łowisko specjalne nr 610z „Buków” o pow. 16 ha położone jest w miejscowości 

Buków przy ul. Głównej. Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 610z  „Buków” jest Koło PZW nr 78 Jas-Mos                

z siedzibą przy ul. Wrzosowej 12a w Jastrzębiu Zdroju. 

        

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 610z „Buków”. 

2. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb, który stanowi integralną część 

zezwolenia. 

3. Po złowieniu i włożeniu do siatki ryby limitowanej należy niezwłocznie wpisać ją do 

rejestru połowu ryb. Do czasu zakończenia wędkowania złowione ryby należy 

przetrzymywać w siatce w stanie żywym zgodnie z limitem dobowym. 

4. Zabrania się wynoszenia oraz przekazywania złowionych ryb osobom trzecim.   

5.  Ryby włożone do siatki nie podlegają wymianie. 

6. Wędkowanie na zezwolenie „No kill” oznacza: 

 zakaz zabierania złowionych ryb, 

 zakaz przetrzymywania złowionych ryb w siatkach, workach karpiowych itp. 

Złowione ryby należy bezzwłocznie wypuścić do wody. Dopuszcza się sesję zdjęciową 

trwającą nie dłużej niż 5 minut. Zabrania się robienia zdjęć z rybą na stojąco. Obowiązuje 

posiadanie maty karpiowej lub kołyski. 

7. Na łowisku obowiązuje: 

 utrzymanie stanowiska w czystości, dbanie o środowisko, 

  zakaz palenia ognisk oraz biwakowania w miejscach do tego nie wyznaczonych, 

 używanie maty karpiowej oraz siatki o długości co najmniej 3 m lub worka 

karpiowego podczas wędkowania, 

 zakaz patroszenia ryb w obrębie zbiornika, 

 bezwzględny zakaz nęcenia twardym, surowym ziarnem zbóż, szczególnie ziarnem 

kukurydzy, 

 zakaz połowu ryb ze środków pływających. 

8. Dopuszcza się możliwość wywożenia zanęt i przynęt środkami pływającymi oraz tzw. 

modelami pływającymi do linii bojek.  

9. Wywóz zanęt i przynęt z działki nr 1023/7 (tzw. harcerski brzeg) ogranicza się do 1-go 

razu na dobę za pomocą modeli pływających. Wywóz zanęt i zestawów wędkarskich za 

pomocą pontonów i innych środków pływających z tej działki jest zabroniony. 

10. Po zakończeniu wędkowania wędkarz zobowiązany jest ściągnąć z wody swoje bojki oraz 

markery oraz zabrać cały sprzęt wędkarski ze stanowiska łącznie z krzesełkami itp. 



 

 

umożliwiając swobodny dostęp do stanowiska innym wędkarzom – dotyczy to zarówno 

brzegu jak i pomostów. 

11. Namioty wędkarskie można ustawiać pozostawiając dogodny dostęp do stanowisk 

wędkarskich oraz nie utrudniający przejazd przez drogę. Zabrania się biwakowania na 

terenie przeznaczonym do parkowania samochodów. 

12. Wszystkie pojazdy mechaniczne należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych              

i oznakowanych stosownymi tablicami z logiem koła w odległości co najmniej 10 m od 

linii wody. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów spalinowych pomiędzy 

zbiornikami 610z i 638. 

13. Osoba, która nabyła zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie  

niniejszego regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie na łowisku do utraty 

zezwolenia włącznie. 

14. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli przez osoby wymienione                    

w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na 

wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”.  

Wędkujący w trakcie kontroli zobowiązany jest do okazania dokumentów wędkarskich, 

zezwolenia, sprzętu, złowionych ryb i przynęt a także odpowiednim uprawnionym 

służbom (Policja, PSR, Straż Leśna) środków transportu, wszelkich pojemników i toreb. 

15. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 610z „Buków”               

a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować 

zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, skierowania sprawy 

do właściwych organów dyscyplinarnych a także odmowę jego pozyskania w następnych 

latach. 

16. Pierwszeństwo z korzystania z lustra wody oraz linii brzegowej na „harcerskim brzegu” 

mają członkowie WOPR oraz ich rodziny do godz. 20:00. Na czas ćwiczeń ratowniczych, 

płetwonurkowych oraz motorowodnych wędkarz, który zajmuje stanowisko na w/w 

terenie przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien je opuścić lub nie wędkować w tym 

miejscu do czasu zakończenia ćwiczeń. Zarząd WOPR o planowanych ćwiczeniach nie 

ma obowiązku informować z wyprzedzeniem.  

    

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę                                      

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć w siedzibie Koła PZW nr 78 w Jastrzębiu Zdroju przy 

Wrzosowej 12a u skarbnika w dniach przyjmowania składek tj.: 

 od 1 stycznia do 30 kwietnia w każdy czwartek od godz. 13.30 do godz. 16.00, 

 od 1 maja – kontakt telefoniczny ze skarbnikiem koła, 

 w ostatnią sobotę stycznia, lutego, marca i kwietnia na Stanicy wędkarskiej „Buków”. 

2. Ogranicza się ilość zezwoleń do 120 szt.  

3. Wysokość składki wynosi: 

 600,00 zł – roczna z limitem 30 szt. ryb gat. karp, lin, amur, szczupak, sandacz, 

węgorz, 

 500,00 zł – roczna dla zdających zezwolenie z roku poprzedniego z limitem 30 szt. 

ryb gat. karp, lin, amur, szczupak, sandacz, węgorz, 

 300,00 zł – roczna dla młodzieży do 16 lat z limitem 15 szt. ryb gat. karp, lin, amur, 

szczupak, sandacz, węgorz, 

 250,00 zł – roczna dla młodzieży do 16 lat zdającej zezwolenie z roku poprzedniego               

z limitem 15 szt. ryb gat. karp, lin, amur, szczupak, sandacz, węgorz,  



 

 

 50,00 zł – zezwolenie dobowe z limitem 2 szt. łącznie ryb gat. karp, lin, amur, 

szczupak, sandacz, węgorz – obowiązujące przez 24 godziny od czasu wystawienia 

przez kierownika stanicy wędkarskiej,  

 40,00 zł – zezwolenie dobowe „no kill” (zakaz zabierania ryb) obowiązujące od świtu 

do zmroku na oznakowanych stanowiskach na brzegu „Pod topolami”.  

4. Po wykorzystaniu limitu złowionych ryb na jedno zezwolenie i jego zdaniu łącznie                     

z rejestrem istnieje możliwość nabycia następnego po uiszczeniu składki w wysokości 

300,00 zł. 

5. Utrata zezwolenia nie daje prawa do wydania duplikatu.  

 

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

1. Łowisko specjalne nr 610z  „Buków” jest łowiskiem całodobowym i całorocznym. 

2. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zamknięcia łowiska lub jego części na czas 

trwania zawodów wędkarskich oraz po zarybieniu. 

   

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb: 

 karp   - do 35 cm oraz powyżej 65 cm, 

 amur   - do 50 cm oraz powyżej 80 cm, 

 szczupak  - do 60 cm, 

 sandacz  - do 50 cm, 

 lin   - do 30 cm, 

 jaź   - do 25 cm, 

 karaś pospolity - do 20 cm, 

 okoń   - do 15 cm, 

 węgorz  - do 70 cm, 

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”.  

2. Ustala się dobowy (od godz. 00:01 do godz. 24:00) limit ryb do zabrania z łowiska dla 

zezwoleń rocznych  j.n.: 

a) karp, lin, amur  - 3 szt. łącznie 

b) szczupak, sandacz, węgorz - 2 szt. łącznie 

łączny limit dobowy w/w gatunków ryb (a+b) do zabrania wynosi 3 szt. 

Po złowieniu dobowego limitu ilościowego w/w gatunków ryb wędkarz zobowiązany jest  

do zakończenia wędkowania i opuszczenia stanowiska wędkarskiego.  

3. Ponadto ustala się limit dobowy (od godz. 00:01 do godz. 24:00) dla następujących 

gatunków ryb: 

 jaź      – 5 szt./dobę, 

 leszcz – 5 szt./dobę.        

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

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW 

w Katowicach”.  

5. Okresy ochronne ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                               

w Katowicach” (jesiotr objęty jest całkowitą ochroną). 



 

 

6. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku bass słoneczny, trawianka, 

babka bycza, czebaczek amurski, sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wpuszczać do 

łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.  

 

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” na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 148/2022                                                                                                                                                                               

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru połowu ryb: 

   
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                         Koło PZW Nr 78 Jas - Mos 

 

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

                                    nr 610z „Buków”  

                         

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

 

Imię …………………………………………………. 

 

 

Nr karty …………………………………………….. 

                     

                            

Ważne  na rok…………………………………….. 
                              
 

 

             

 

 
 

 

 

         Hologram                                         Pieczęć i podpis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                         Koło PZW Nr 78 Jas - Mos 

 

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

                                    nr 610z „Buków”  

                         

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

 

Imię …………………………………………………. 

 

 

Nr karty …………………………………………….. 

                     

                            

Data ważności zezwolenia  ..……………………….. 
                              

 
 

             

 

 
 

 

 

         Hologram                                         Pieczęć i podpis 

 

 

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                         Koło PZW Nr 78 Jas - Mos 

 

        Zezwolenie  „no kill” Nr ……… 
Na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku specjalnym 

                             nr 610z  „Buków”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

 

Imię …………………………………………………. 

 

 

Nr karty …………………………………………….. 

                     
                              

Data ważności zezwolenia …………………………. 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Hologram                                         Pieczęć i podpis 

                   Zakaz zabierania złowionych ryb 



 

 

    Wykaz gatunków ryb podlegających rejestracji :  1.karp  2.lin  3.amur  4.szczupak  5.sandacz  6.węgorz 

 

    Lp Gatunek ryby      Data     Godzina          cm            Uwagi 

 

      1      
      2      
      3      
      4      
      5      
      6      
      7      
      8      
      9      
    10      
    11      
  itd…        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


