
 

 

Uchwała nr 149/2022 

 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 15.12.2022 r. 

                                                         

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 736 „Lin”  

 

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 736 „Lin” położonego w Zabrzu  przy ul. 

Młodego Górnika, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 64 Zabrze a opiekunem sekcja 

wędkarska „Lin” 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 64 Zabrze. 

 

 § 4 

Z dniem 31.12.2022 r. traci moc uchwała nr 16/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW               

w Katowicach z dnia 13.01.2022 r. oraz uchwała nr 46/2022 Prezydium Zarządu Okręgu 

PZW w Katowicach z dnia 24.03.2022 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 149/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

  

Regulamin łowiska specjalnego nr 736 „Lin” 

 
I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 
 

Łowisko specjalne nr 736 „Lin” o pow. 7 ha położone jest w miejscowości Zabrze 

przy ul. Młodego Górnika. Łowisko jest typu karpiowego. 

 

II Gospodarz łowiska: 
 

Gospodarzem łowiska  jest Koło PZW nr 64 Zabrze a opiekunem zbiornika jest Sekcja 

Wędkarska „LIN” z siedzibą w Zabrzu 41-808 ul. Młodego Górnika 2a. 

        

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 posiadające kartę wędkarską  po nabyciu 

„Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku specjalnym nr736 „Lin” wraz              

z rejestrem połowu ryb – stanowiącym załącznik do regulaminu.   

2. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb, który stanowi integralną część zezwolenia. 

Każdą złowioną limitowaną rybę włożoną do siatki lub uśpioną należy niezwłocznie 

wpisać do rejestru z podaniem daty, godziny, gatunku i wymiaru w centymetrach. 

3. Ryby włożone do siatki nie podlegają wymianie. 

4. Przed rozpoczęciem wędkowania musi być rozłożona tzw. kołyska i podbierak, a po 

zakończeniu wędkowania w pierwszej kolejności należy wyciągnąć zestawy wędkarskie    

z wody po czym składana jest kołyska i podbierak.  

5. Na czas rozładunku i załadunku sprzętu wędkarskiego możliwy jest dojazd do stanowisk 

od 1 do 6 wyłącznie do bramy od strony lasu, bez możliwości wjazdu na teren łowiska. 

6. Z miejsc postojowych od strony alejki na wysokości stanowiska 15 mogą korzystać 

jedynie wędkujący na stanowiskach 12 – 17. Podczas dojazdu obowiązuje dostosowanie 

odpowiedniej prędkości. 

7. Dopuszcza się możliwość wywozu zanęt i przynęt modelami pływającymi zdalnie 

sterowanymi, za wyjątkiem wału oraz stanowiska nr 6 i 7, na których obowiązuje zakaz 

wywozu. Wywożenie dozwolone jest do połowy łowiska. 

8. Na łowisku obowiązuje: 

 zakaz zajmowania stanowisk zarezerwowanych, 

 zakaz wejścia na stanowiska 1-6 osobom bez ważnego „Zezwolenia”, 

 całkowity zakaz dojazdu pojazdami mechanicznymi do drugiego parkingu dla osób 

bez ważnego „Zezwolenia” i osób tzw. odwiedzających, 

 zakaz wkręcania podpórek do pomostów, 

 zakaz rozbijania namiotów, palenia ognisk, i grillowania na wale, 

 zakaz palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi oraz grillowania na pomostach, 

 zakaz wjazdu przyczepami na stanowiska, 

 zakaz pływania na środkach pływających, 

 zakaz kąpieli ludzi i zwierząt, 

 zakaz nęcenia i dokarmiania ptactwa pieczywem, 

 zakaz patroszenia ryb na całym terenie, 



 

 

 zakaz używania plecionek na kołowrotkach (nie dotyczy spinningu) oraz przyponów 

strzałowych, 

 zakaz wystawiania reklam na terenie łowiska bez zgody Zarządu, 

 zakaz wykonywania zdjęć złowionych ryb na wale, 

 zakaz biwakowania pod wiatą oraz przetrzymywania tam jakiegokolwiek sprzętu, 

 zakaz brodzenia z wyjątkiem podbierania ryb, 

 zakaz wjazdu samochodami, przyczepami, motocyklami lub innymi pojazdami do 

stanowisk, 

 nakaz posiadania i używania tzw. kołyski, podbieraków karpiowych 90x90 cm oraz 

odkażacza dla ryb tzw. „Klinik”, 

 nakaz transportu ryby z kołyski do wody wyłącznie w worku karpiowym typu SLIM, 

 nakaz jak najszybszego wypuszczania złowionej ryby do wody, 

 sesje zdjęciowe ryb powyżej 10 kg należy wykonywać tylko w łowisku nad lustrem 

wody, na głębokości przynajmniej 60 cm, 

 nakaz stawiania kołyski i wagi jak najbliżej lustra wody, 

 nakaz pozostawiania samochodów, motocykli, przyczep i innych pojazdów                        

w wyznaczonych miejscach postojowych (parkingi), 

 nakaz korzystania z bramy wjazdowej wyłącznie dla samochodów, ruch pieszy 

odbywa się przez furtki, 

 nakaz zabierania ze sobą śmieci z terenu łowiska, 

9. Wszelkie imprezy okolicznościowe dozwolone są wyłącznie pod wiatą przy stanowisku 

11. 

10. Na stanowisku wraz z osobą posiadającą „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na 

łowisku specjalnym nr 736 Lin” może przebywać 1 osoba z dziećmi (najbliższa rodzina). 

11. Osoba posiadająca zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące. 

12. W przypadku stwierdzenia przez osoby uprawnione do kontroli wymienione w aktualnych 

„Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach 

ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach” nieprzestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu zastrzega się prawo do odebrania zezwolenia bez odszkodowania    

i odmówienia w przyszłości nabycia zezwolenia oraz skierowanie sprawy do właściwych 

organów dyscyplinarnych. 

13. Wędkujący na łowisku zobowiązani są informować o zaobserwowanych 

nieprawidłowościach odpowiednie służby kontrolne lub Zarząd koła.             

        

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na zagospodarowanie                       

i ochronę łowiska: 
 

1. Pierwszeństwo w nabyciu zezwoleń rocznych mają członkowie PZW zdający zezwolenie 

z poprzedniego roku. 

2.  Zezwolenie można nabyć lub dokonać rezerwacji łowiska w siedzibie Sekcji „Lin”                    

w Zabrzu ul. Młodego Górnika 2a. 

3. Wysokość składki wynosi: 

 800,00 zł - roczna dla osób zrzeszonych w PZW, 

 700,00 zł - roczna dla osób zrzeszonych w PZW zdających zezwolenie z ubiegłego 

roku, 

 200,00 zł - roczna dla osób zrzeszonych w PZW po odpracowaniu na rzecz łowiska 50 

godzin, 

 80,00 zł - dobowa dla osób zrzeszonych w PZW, ważna na dzień wykupu,                            

w godzinach od 8:00 do godziny 10:00 dnia następnego,  



 

 

 110,00 zł - dobowa dla osób niezrzeszonych w PZW i obcokrajowców, 

 10,00 zł - rezerwacja stanowisk na dobę. 

4. Na łowisku obowiązuje obowiązkowa rezerwacja stanowisk od 1 do 17 na dni piątek, 

sobota i niedziela – nie dotyczy wału. 

5. Łowisko specjalne nr 736 Lin jest monitorowane całodobowo. Osoba nabywająca 

zezwolenie wyraża zgodę na monitoring. 

6. Zezwolenie z rejestrem połowu ryb podlegają obowiązkowemu zwrotowi przy nabyciu 

kolejnego zezwolenia. Utrata zezwolenia nie daje prawa do wydania duplikatu. 

7. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w ciągu roku 

podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa. 

 

V Godziny otwarcia łowiska: 
 

Łowisko czynne jest od dnia 17 luty do 30 listopada j.n.: 

Luty, marzec, kwiecień   - od godz. 5:00 do godz. 21:00 

Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień - od godz. 4:00 do godz. 22:00 

Październik, listopad - od godz. 5:00 do godz. 21:00  

Połów nocny dozwolony jest na terenie całego łowiska. 

 

VI Postanowienia szczegółowe: 
 

1. Obowiązuje zakaz zabierania z łowiska ryb gatunków: karp, amur, lin, jesiotr.  

2. Limit ilościowy połowu ryb obejmuje następujące gatunki ryb: jaź, pstrąg, szczupak, 

sandacz, węgorz  i wynosi: 

 dla zezwoleń rocznych – 10 szt./rok 

 dla zezwoleń dobowych – 2 szt. 

3. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb: 

 szczupak - do 55 cm, 

 sandacz - do 55 cm,  

 karp, lin, amur, jesiotr, karp koi - całkowita ochrona. 

4. Wymiary ochronne 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”. 

6. Znosi się ilościowy limit połowu suma z zachowaniem wymiaru i okresu ochronnego. 

7. Po złowieniu łącznie 2 szt. ryb limitowanych należy zakończyć wędkowanie i opuścić 

stanowisko wędkarskie ( dotyczy każdego rodzaju zezwolenia). 

8. Ilość ryb przetrzymywanych w siatce musi być zgodna z posiadanymi wpisami w rejestrze 

połowów. 

 

VII Wejście na teren łowiska oznacza akceptację w/w regulaminu. 

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 dnia 01.01.2023 r. 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 149/2022                                                                                                                                                                    

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 15.12.2022 r. 

 

 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                       Koło PZW Nr 64 Zabrze 

 

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

                                 nr 736 „Lin”  

 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

Zezwolenie ważne  na:.… ………………………….. 
 

 

 
 

 

 

 

 

      Hologram                                        Pieczęć i podpis 
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