
 

Uchwała nr 18/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 26.01.2023 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 716 „Dzierżno II”  

 

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 716 „Dzierżno II” położonego w gminie 

Pyskowice pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Wędkarzy którego gospodarzem jest Koło PZW  

nr 13 Gliwice 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 składek, 

5. zmiany ilości wydawanych zezwoleń. 

O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 13 Gliwice. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 18/2021 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 18.03.2021 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 18/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. 

 

                         Regulamin łowiska specjalnego nr 716 „Dzierżno II”  
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:  

 

Łowisko specjalne nr 716 „Dzierżno II” o pow. 2,95 ha zlokalizowane jest w gminie 

Pyskowice pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Wędkarzy. Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 716  „Dzierżno II” jest Koło PZW nr 13 Gliwice  

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 16. 

        

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 716 „Dzierżno II”. Prawo do wędkowania ma tylko osoba, na którą jest 

wystawione zezwolenie. 

2. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji złowionych ryb. Ryba włożona do siatki 

musi być obowiązkowo wpisana do rejestru. Zabrania się wynoszenia złowionych ryb                 

z łowiska przed zakończeniem łowienia. 

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

4. Zabrania się  podmieniania złowionych ryb włożonych do siatki. 

5. Połowu ryb można dokonywać dwoma wędkami na wprost w obrębie jednego stanowiska 

(ok. 5 m w obie strony). Przy połowie na żywą i martwą rybkę dozwolone jest zbrojenie 

na jeden haczyk (zakaz używania kotwic). Obowiązkowo należy posiadać matę karpiową 

oraz duży podbierak. 

6. Dopuszcza się połów metodą spinningową i muchową w okresie od 15 września do 31 

grudnia. Przynęta musi być uzbrojona tylko na jeden hak bezzadziorowy. 

7. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz: 

 kąpieli, 

 brodzenia, 

 połowu ryb z wysepek i sprzętu pływającego, 

 wywożenia zanęt i przynęt za pomocą modeli zdalnie sterowanych oraz wszelkiego 

rodzaju sprzętu pływającego, 

 połowu ryb przy użyciu kuszy oraz wszelkiego rodzaju podrywek, siatek itp. 

8. Możliwość grillowania i rozpalania ogniska istnieje wyłącznie w miejscu do tego 

wyznaczonym, po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie opiekuna łowiska. 

9. Teren łowiska dostępny jest tylko dla osób posiadających aktualne zezwolenie oraz osób 

im towarzyszących. 

10. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w związku z organizacją zawodów 

wędkarskich. 

11. 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”. 



 

12. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 716 „Dzierżno II” 

może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, 

skierowanie sprawy do właściwych organów dyscyplinarnych oraz odmowę jego 

pozyskania w przyszłości. 

 

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składki na ochronę                                           

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć na terenie przyległego Ośrodka Wędkarskiego Okręgu PZW               

w Katowicach nad zbiornikiem Dzierżno Małe przy ul. Wędkarzy codziennie w dniu 

dokonywania połowu w godzinach od wschodu do zachodu słońca określonych                         

w kalendarzu oraz siedzibie Koła PZW nr 13 Gliwice w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 

16 w godzinach urzędowania. 

2. Na łowisku obowiązują zezwolenia jednodniowe (od wschodu do zachodu słońca 

określonego w kalendarzu), dobowe (od wschodu słońca do wschodu następnego dnia, 

dotyczy tylko weekendów w okresie od 01 maja do 30 września), trzydniowe (od 

wschodu słońca w piątek do wschodu słońca w poniedziałek, dotyczy tylko weekendów                                 

w okresie od 01 maja do 30 września) oraz roczne upoważniające do połowu w dzień od 

wschodu do zachodu słońca przez cały rok oraz połowu nocnego w każdy weekend od             

01 maja do 30 września. 

3. Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń rocznych do 50 sztuk. Pierwszeństwo                        

w nabyciu zezwolenia rocznego mają dotychczasowi ich posiadacze.  

4. Wysokość składki wynosi: 

 350,00 zł. - normalna roczna dla członka PZW, 

 175,00 zł.  - ulgowa roczna dla członka do lat 16 zrzeszonego w PZW, 

 100,00 zł.  - trzydniowa dla członka PZW, 

 45,00 zł. - dobowa dla członka PZW, 

 30,00 zł.  - jednodniowa dla członka PZW.   

5. Zezwolenia podlegają obowiązkowemu zwrotowi przy nabywaniu kolejnego zezwolenia.  

6. Brak zwrotu zezwolenia może skutkować odmową jego nabycia. 

     

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Wędkowanie na łowisku specjalnym nr 716  „Dzierżno II” jest dozwolone przez cały 

rok aż do momentu jego zamarznięcia. 

       

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Zezwolenie normalne roczne upoważnia do zabrania z łowiska łącznie w ciągu roku 15 

szt. ryb limitowanych tj.:  karp, amur, węgorz, szczupak, sandacz, lin, boleń, sum, pstrąg  

– w tym maksymalnie 2 sztuki na dobę.  

Zezwolenie ulgowe roczne dla członków PZW do 16 roku życia upoważnia do zabrania 

łącznie 8 sztuk ryb limitowanych j.w. w ciągu roku – w tym maksymalnie 2 sztuki na 

dobę. 

2. Zezwolenie jednodniowe i dobowe upoważnia do zabrania z łowiska łącznie 1 sztuki ryb 

limitowanych j.w. 

3. Zezwolenie trzydniowe upoważnia do zabrania z łowiska łącznie 2 sztuk ryb 

limitowanych j.w.  

4. Zarejestrowanie jakiegokolwiek z limitów połowu ryb jest jednoznaczne z zakończeniem 

wędkowania na dane zezwolenie.  



 

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

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                               

w Katowicach”. 

6. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb obowiązujące na łowisku specjalnym nr 716 

Dzierżno II: 

 karp  - do 30 cm i powyżej 60 cm, 

 węgorz - do 55 cm, 

 lin  - do 30 cm, 

 amur  - do 50 cm i powyżej 80 cm, 

 sandacz - do 55 cm i powyżej 75 cm, 

 szczupak - do 55 cm i powyżej 80 cm, 

 boleń  - do 50 cm, 

7. Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego 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. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania z łowiska ryb z gatunku jesiotrowate. 
 

VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 

zawarte aktualnym „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb” (RAPR) wydanym  

przez Zarząd Główny PZW oraz w aktualnych „Ogólnych warunkach 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW           w Katowicach” dostępnych  oraz na stronie internetowej 

Okręgu PZW                         w Katowicach. 

  

 

Regulamin obowiązuje od 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/2023                                                                                                                                    

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. 

                           

Wzór zezwolenia i rejestru połowu: 

 
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                         Koło PZW Nr 13 Gliwice 

 

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

                                nr 716  „Dzierżno II”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

                                                

Ważne  na  ……………………rok 
                               

 

 

Składka  …………..             

 

 
 

 

 

        Hologram                                         Pieczęć 

 

 
 
   Data Gatunek ryby    Sztuk     kg    cm Suma ryb 

limitowanych 

narastająco 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                         Koło PZW Nr 13 Gliwice 

 

    Zezwolenie jednodniowe
*
 Nr ………….. 

Na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym 

                                nr 716  „Dzierżno II”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

                                                

Ważne  na  ………………………………………….. 
                              dzień                miesiąc                 rok 
 

 

Składka  …………..             

 

 
 

 

 

        Hologram                                       Pieczęć 

 

 

* jednodniowe lub trzydniowe lub dobowe 

 

 

 
Gatunek ryby Długość Waga 

 

karp   
węgorz   
lin   
amur   
sandacz   
szczupak   
boleń   
pstrąg   
sum   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


