
  

Uchwała nr 93/2021 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 09.12.2021 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 311 „Kalety”  

 

Na podstawie § 48 ust. 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 311 „Kalety” zlokalizowanego w  Sosnowcu na 

terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. „Dziekana” przy ulicy Okólnej, którego 

gospodarzem jest Koło PZW nr 36 Sosnowiec-Milowice, 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 36 Sosnowiec-Milowice. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 104/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

11.12.2019 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 ds. gospodarczych                                                  Prezes ZO                                                                                                           

 

                         Edward Totoń                                                          Mirosław Winiarski 



  

Załącznik nr 1 do uchwały nr 93/2021 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 09.12.2021 r. 

 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 311 „Kalety” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 311 „Kalety” o pow. 1,09 ha zlokalizowane jest w Sosnowcu na 

terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. „Dziekana” przy ul. Okólnej. 

Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 311 „Kalety” jest Koło PZW nr 36 Sosnowiec            

-Milowice z siedzibą w Sosnowcu od stycznia do 30 kwietnia przy ul. Baczyńskiego 4 (Hala 

Sportowa) a od 01 maja do końca roku w Sosnowcu przy ul. Okólnej (rybaczówka). 

        

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 311 „Kalety”” na dany rok kalendarzowy. Nabycie zezwolenia  uprawnia 

do wędkowania wraz z młodzieżą do lat 14-tu. Dopuszcza się zabieranie złowionych ryb 

w ramach limitu jednego wędkującego, dokonując odpowiednich wpisów w rejestrze 

połowu ryb.  

2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki 

należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do 

wody.  

3. Po złowieniu określonego dziennego lub tygodniowego (7 dniowego) limitu ryb oraz 

wpisaniu do rejestru wędkarz kończy wędkowanie i opuszcza łowisko. 

4. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia jest integralną częścią 

zezwolenia. 

5. Dopuszcza się wędkowanie metodą spławikową na jedną wędkę i na żywca pozyskanego 

z łowiska.  

6. Dopuszcza się wędkowanie metodą spinningową w każdy wtorek. 

7. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki 

zastał przed rozpoczęciem wędkowania.  

8. Zarząd koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody                     

w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów 

wędkarskich. 

Terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy ogłoszeń na 

łowisku i stronie internetowej koła www.pzw.org.pl/milowice/.  

9. 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”. Kontrolujący ma 

prawo do kontroli rejestru oraz ilości złowionych ryb. 

10. Naruszenie zasad zawartych w regulaminie łowiska specjalnego nr 311 „Kalety” może 

spowodować zatrzymanie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także 

odmowę jego nabycia w roku następnym.            

http://www.pzw.org.pl/milowice/


  

IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę                                

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć: 

 w miesiącach od stycznia do końca kwietnia – w każdy wtorek od godz. 17:00 do 

godz. 19:00 w siedzibie Koła nr 36 Sosnowiec – Milowice w Sosnowcu przy ul. 

Baczyńskiego 4 (Hala Sportowa), 

 w pozostałych miesiącach – w każdy wtorek od godz. 17:00 do godz. 19:00 lub inne 

dni po uzgodnieniu telefonicznym w rybaczówce na terenie Rodzinnych Ogródków 

Działkowych przy ul. Okólnej.   

2. Wysokość składki dla członka PZW wynosi: 

 pełna - 120,00 zł, upoważniająca do zabrania 6 szt. łącznie następujących gatunków 

ryb: karp, amur, lin, szczupak, węgorz i 12 szt. łącznie następujących gatunków ryb: 

karaś srebrzysty, leszcz, 

 ulgowa – 60,00 zł, dla młodzieży uczącej się w wieku do 23 lat -  upoważniająca do 

zabrania 3 szt. łącznie następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, węgorz 

i 6 szt. łącznie następujących gatunków ryb: karaś srebrzysty, leszcz. 

3. Po wykorzystaniu jednego z limitów (6 szt./3 szt. lub 12 szt./6 szt.) zezwolenie traci swą 

ważność.  

4. Istnieje możliwość nabycia następnego zezwolenia po wykorzystaniu określonego limitu  

i zdaniu czytelnie wypełnionego rejestru połowu za kwoty jak wyżej. 

5. Zezwolenie oraz rejestr połowu ryb podlegają obowiązkowemu zwrotowi przy nabywaniu 

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

6. Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 

    

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 311 „Kalety” jest łowiskiem całorocznym, udostępnionym do 

wędkowania od świtu do zmierzchu – godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie 

słońca. 

                                 

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: 

 karp –        do 35 cm, 

 lin –           do 35 cm, 

 szczupak – do 50 cm, 

 amur –       do 50 cm, 

 karaś srebrzysty –  do 25 cm, 

 leszcz –     do 40 cm, 

 węgorz –   do 50 cm. 

2. Obowiązują następujące dobowe (dzienne) limity ilościowe ryb do zabrania: 

 karp, amur, lin – łącznie 2 sztuki, 

lub 

 karaś srebrzysty, leszcz – łącznie 3 sztuki.  

3. Obowiązuje limit połowu szczupaka, węgorza w ilości 1 sztuka na 7 dni. 

4. W/w wymiary ochronne i limity nie obowiązują podczas organizowanych zawodów 

wędkarskich. 



  

5. Pozostałe gatunki ryb nie podlegają zabieraniu z łowiska – obowiązuje zasada NO KILL 

(złap i wypuść) - nie dotyczy zawodów wędkarskich.  Wyjątek stanowią ryby 

przeznaczone na tzw. żywca, który musi być pozyskany z łowiska nr 311 „Kalety”,                      

z zachowaniem wymiarów ochronnych obowiązujących na łowisku oraz wymiarów                     

i okresów ochronnych zawartych w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                               

w Katowicach”, a także tołpyga, którą po złowieniu należy bezwzględnie zabrać                           

z łowiska. 

6. Podczas połowu ryb na żywca obowiązuje zakaz przetrzymywania więcej niż 2 żywców 

w siatce lub sadzyku (obowiązuje zakaz stosowania podrywki). Nie wykorzystane ryby 

przeznaczone na żywca należy z zachowaniem ostrożności wypuścić z powrotem do 

wody. 

7. Okresy ochronne ryb: 

 na łowisku obowiązuje zakaz zabierania karasia pospolitego tzw. złocistego do 

odwołania, 

 pozostałe okresy ochronne zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                         

w Katowicach”. 

8. Dopuszcza się możliwość nęcenia suchą zanętą w ilości nie przekraczającej 1 kg w tym 

pszenica, kukurydza, pęczak itp.   

Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodów wędkarskich. 

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz nęcenia chlebem. 

10. Obowiązuje zakaz stosowania ziemi i gliny do rozpraszania ochotki (jokersa) oraz 

dociążania zanęt, także podczas rozgrywania zawodów wędkarskich.  

 

 

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 w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu 

PZW w Katowicach. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 2 do uchwały nr 93/2021 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 09.12.2021 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru połowu ryb: 

 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

              Koło PZW Nr 36 Sosnowiec - Milowice 

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

                              nr 311 Kalety  

 

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty wędkarskiej ……………………………….. 

                                                

Zezwolenie ważne  na rok …………………………. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hologram                                        Pieczęć i podpis 

 

 
Instrukcja prowadzenia rejestru połowów ryb: 

1. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubrykę – data rozpoczęcia 

wędkowania. 

2. Rejestr prowadzi się dla następujących gatunków ryb: 

      karp **               symbol 01 

      lin**                                02 

      leszcz*                             03 

      węgorz**                         04 

      amur**                            05 

      szczupak**                      09 

      karaś srebrzysty*             23 

3. Po złowieniu ryby należy wpisać w rubryce „gatunek ryby” jej symbol oraz uzupełnić rubrykę 

„ilość sztuk” np. 1+1 (dla ryb limitowanych). 

4.  Łączny limit gatunków ryb oznaczonych (**) wynosi 6 szt./3 szt. 

5. Łączny limit gatunków ryb oznaczonych (*) wynosi 12 szt./6 szt. 

6. Niezwłocznie po zakończeniu wędkowania należy uzupełnić rubrykę „suma ryb limitowanych 

narastająco”. 

7. Rubryki niewypełnione podlegają wykreśleniu poziomą kreską. 

8. Uzupełnienie rubryki „waga ryb – kg” może być dokonane po opuszczeniu łowiska (po 

dokładnym zważeniu ryb w domu).   

 



  

Nazwisko i imię ……………………………………. 

wzór rejestru i przykład wypełniania: 

 
  Data Gatunek 

   ryby 

    Ilość Waga ryb 

     kg 

Suma ryb 

limitowanych 

narastająco ** 

Suma ryb 

limitowanych 

narastająco * 

 

11.04.      01     1+1     3,4         2         - 

15.04.      01       1      1,6         3         - 

07.05.      23       1     0,6         -           1 

07.05.      03     1+1      1,4         -         3 

14.05.      05       1     1,8         4         - 

14.05.      23     1+1     0,9         -         5 

17.05.       -       -        -         -         - 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


