
 

 

Uchwała nr 151/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 15.12.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 671 „Gzel Mały”  

Zbiornik 2  

 

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 671 „Gzel Mały” Zbiornik 2 położonego                      

w Rybniku Chwałęcicach przy ul. Gzelskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 74 

Niedobczyce stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór 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 nr 74 Niedobczyce. 

 

§ 4 

Z dniem 31.12.2022 r. traci moc uchwała nr 49/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW                      

w Katowicach z dnia 26.04.2018 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 151/2022                                                                                                                                                        

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 671 – Zbiornik 2 

                                           
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 671 Gzel Mały – Zbiornik 2 o pow. 4,35 ha położone jest                     

w Rybniku Chwałęcicach przy ul. Gzelskiej (po lewej stronie cieku Gzel) i jest łowiskiem 

funkcjonującym na zasadzie „Złów i wypuść”. Łowisko jest typu karpiowego. 

 

II Gospodarz łowiska:    

 

Gospodarzem łowiska jest Koło PZW nr 74 Niedobczyce. 

 

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 jak również osoby niezrzeszone po nabyciu „Zezwolenia jednodniowego na 

amatorski połów ryb wędką na zbiorniku specjalnym nr 671 „Gzel Mały – Zbiornik 2 ”. 

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

część zezwolenia. 

3. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać w rejestrze datę. 

4. Po złowieniu ryby objętej rejestrem połowów należy dokonać jej pomiaru i ewentualnie 

zważenia na macie karpiowej oraz wykonania pamiątkowego zdjęcia, a następnie należy 

niezwłocznie wypuścić ją z powrotem do zbiornika i dokonać wpisu do rejestru. 

5. Obowiązuje posiadanie i stosowanie tzw. „odkażacza” do wszystkich złowionych ryb.  

6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu za pomocą 2 wędek metodą 

gruntowo-spławikową z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich.  

7. Dopuszcza się stosowanie sprzętu pływającego zdalnie sterowanego tzw. modeli do 

wywozu zanęt i przynęt. 

8. Wędkarz ma obowiązek posiadania maty karpiowej tzw. „kołyski” oraz dużego 

podbieraka.  

9. Na łowisku obowiązuje: 

 nakaz parkowania pojazdów w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, 

 nakaz pozostawienia stanowiska w całkowitej czystości, 

 zakaz hałasowania bądź głośnego zachowania, 

 zakaz zaśmiecania terenu, niszczenia drzew, krzewów i umocnień brzegowych, 

 zakaz palenia ognisk, 

 zakaz łowienia podrywką, również w rowach, 

 zakaz regulowania wody na przepływach przez osoby do tego nie upoważnione, 

 zakaz wprowadzania psów, 

 zakaz łowienia na martwą i żywą rybkę oraz metodą spinningową,  

 zakaz pozostawiania niedopałków na stanowisku - każdy palacz powinien posiadać 

słoik na niedopałki i po ukończeniu łowienia go uprzątnąć.   

10. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia łowiska do 

wędkowania w uzasadnionych przypadkach, np. na czas zarybiania, podczas 

organizowania zawodów wędkarskich, prac porządkowych itp.  



 

 

11. Dopuszcza się użyczenie zbiornika do wędkowania dla innych podmiotów na rozegranie 

zawodów wędkarskich na podstawie odrębnej umowy pomiędzy stronami.  

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. Podczas kontroli 

należy okazać legitymację członkowską PZW (w przypadku członka PZW), kartę 

wędkarską, zezwolenie wraz z rejestrem.  

13. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 671 Gzel Mały                   

– Zbiornik 2 może spowodować zatrzymanie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego 

pozyskania, skierowanie sprawy do właściwych organów dyscyplinarnych oraz odmowę 

pozyskania następnego zezwolenia. 

 

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składki na ochronę                                         

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Na zbiorniku wyznaczonych zostało 12 ponumerowanych stanowisk wędkarskich,                      

z których odbywa się połów ryb. 

2. Zezwolenie na połów ryb można nabyć w rybaczówce Koła nr 74 Niedobczyce  

znajdującej się w Rybniku Chwałęcicach przy ul. Gzelskiej (przy łowisku). 

3. Członkowie PZW mogą nabyć zezwolenie jednodniowe lub jego wielokrotność po 

telefonicznym uzgodnieniu z gospodarzem łowiska. 

Podstawą wydania zezwolenia dla niezrzeszonych i cudzoziemców na połów jednodniowy 

lub jego wielokrotność jest telefoniczne uzgodnienie z gospodarzem łowiska lub prezesem 

koła terminu połowu oraz wpłata na konto: BNP PARIBAS nr 10 1750 1035 0000 0000 

2192 8337 określonej kwoty z dopiskiem: za wędkowanie na łowisku specjalnym nr 671 

Gzel Mały – Zbiornik 2. 

4. Wysokość składki wynosi: 

 35,00 zł/dobę – dla członka PZW w okresie od niedzieli do piątku, 

 25,00 zł/dobę – dla członka PZW w okresie od niedzieli do piątku, który zdał 

poprzedni rejestr, 

 45,00 zł/dobę – dla członka PZW w okresie od piątku do niedzieli, 

 35,00 zł/dobę – dla członka PZW w okresie od piątku do niedzieli, który zdał 

poprzedni rejestr,  

 55,00 zł/dobę – opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców od niedzieli do piątku, 

 45,00 zł/dobę – opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców od niedzieli do piątku, 

którzy zdali poprzedni rejestr,  

 65,00 zł/dobę – opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców od piątku do niedzieli, 

 55,00 zł/dobę – opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców od piątku do niedzieli, 

którzy zdali poprzedni rejestr.     

5. Doba wędkarska zaczyna się od godziny 12:00 w południe dnia pierwszego do godziny 

12:00 w południe dnia następnego.  

6. Rejestr połowów podlega obowiązkowemu zwrotowi.  

          

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

          Łowisko jest czynne od 01 kwietnia do 21 grudnia przez całą dobę. 

 

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

          Na łowisku obowiązuje 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 01.01.2023 r.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 151./2022                                                                                                                                                             

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru złowionych ryb: 

 
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                        Koło PZW Nr 74 Niedobczyce 

 

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

                  nr 671 „Gzel Mały – Zbiornik 2 

                            ZŁÓW I WYPUŚĆ 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

             

                                    

Ważne  w dniu  ………………………….. 

 

 

 
 

 

 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 

 

 
      Na łowisku obowiązuje zasada ZŁÓW I WYPUŚĆ 

Gatunki ryb, które należy rejestrować: 1 – karp, 2 – amur, 

 3 – lin, 4 – inne (wpisać nazwę każdego gatunku osobno) 

    Data    Gatunek     sztuk      kg    cm 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


