
  

Uchwała nr 96/2021 

 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 09.12.2021 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 815 „Brzeźnica” 

 

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 815 „Brzeźnica” położonego w miejscowości 

Tworóg, powiat tarnogórski przy ulicy Polnej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 116 

Brynek, 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 się Zarządowi Koła PZW nr 116 Brynek. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 2/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

21.01.2021 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 ZO ds. gospodarczych                                               Prezes ZO                                                                                                           

 

                             Edward Totoń                                                          Mirosław Winiarski 
 



  

Załącznik nr 1 do uchwały nr 96/2021 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 09.12.2021 r. 

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 815 „Brzeźnica” 
 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:  

 

Łowisko specjalne nr 815 „Brzeźnica” o pow. 5,5 ha zlokalizowane jest                                

w miejscowości Tworóg, powiat tarnogórski przy ulicy Polnej. Dojazd do Ośrodka 

Wypoczynkowego Brzeźnica możliwy od ulicy Kolejowej w miejscowości Brynek. 

Łowisko jest typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 815  „Brzeźnica” jest Koło PZW nr 116 Brynek.  

Adres kontaktowy:  42-690 Tworóg, ul. Słowackiego 34, tel. 695 746 630 lub 662 801 912. 

        

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 815 „Brzeźnica” na dany rok kalendarzowy. 

2. Przed rozpoczęciem wędkowania wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się                            

z ogłoszeniami i komunikatami, które znajdują się na stronie internetowej koła: 

www.pzw.org.pl/brynek i www.brynek.pzw.org.pl oraz na tablicach ogłoszeń 

znajdujących się przy drodze dojazdowej na ulicy Polnej, początek wału oraz na tablicy 

ogłoszeń przy rybaczówce.   

3. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestracji połowu ryb. 

4. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu. 

5. Złowioną rybę przeznaczoną do zabrania należy natychmiast wpisać do rejestru, przed 

ponownym zarzuceniem wędki, podając datę, godzinę złowienia, jej wymiar                                  

w centymetrach oraz znak „X” w odpowiedniej rubryce (dotyczy ryb limitowanych 15 

szt./rok). Znakiem pionowej kreski oznaczamy pozostałe ryby. 

Wpisu należy dokonać długopisem zgodnie ze wzorem zamieszczonym z tyłu rejestru. 

Jednocześnie należy oderwać kupon kontrolny z kolejną cyfrą – dotyczy rejestru ryb 

limitowanych (15 sztuk rocznie).   

6. Obowiązuje zakaz podmiany złowionych ryb włożonych do siatki oraz przekazywania ich 

innej osobie na łowisku. 

7. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na niezaśmieconym stanowisku. W przypadku 

stwierdzenia obecności śmieci należy przed przystąpieniem do wędkowania posprzątać 

stanowisko w promieniu 20 m. 

8. Po zakończeniu wędkowania należy dokładnie posprzątać stanowisko a śmieci 

obligatoryjnie należy zabrać ze sobą – zakaz pozostawiania śmieci w obrębie łowiska. 

9. Każdy wędkarz w czasie połowu ryb musi posiadać niezbędny sprzęt do usuwania haków 

a także odpowiednie siatki do przetrzymywania ryb. Obowiązkowe jest również 

posiadanie i używanie podbieraka do wyjmowania ryb z wody. 

10. W czasie wędkowania nocnego (od zmierzchu do świtu) stanowisko wędkarskie musi być 

koniecznie oświetlone – oświetlenie musi być widoczne z odległości 50 m. 

11. Na łowisku zabrania się: 

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


  

 wędkowania w strefie ostoi zwierząt prawnie chronionych jak i tarlisku ryb, które 

oznaczone są tablicami, 

 spinningowania oraz połowu na martwą i żywą rybkę od 01 stycznia do 31 maja, 

 uzbrajania martwej i żywej rybki w podwójne haki i kotwice (dozwolone jest 

stosowanie wyłącznie pojedynczych haków), 

 wędkowani ze środków pływających, 

 wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami, 

 patroszenia złowionych ryb, 

 dokarmiania ptactwa wodnego, 

 zanieczyszczania zbiornika oraz zaśmiecania brzegu wraz z przyległym terenem, 

 niszczenia tablic informacyjnych, kubłów na śmieci i barierek oraz urządzeń 

stawowych, 

 niszczenia urządzeń hydrotechnicznych, 

 wstępu na urządzenia stawne zbiornika – zapora, przelew burzowy, 

 mycia samochodów bądź wykonywania innych czynności mogących mieć wpływ na 

zanieczyszczenie lub skażenie wody w zbiorniku i przyległym terenie, 

 biwakowania, ustawiania samochodów kempingowych oraz przyczep kempingowych  

nad zbiornikiem i terenie przyległym za wyjątkiem używania bezpodłogowych 

namiotów i parasoli wędkarskich (biwakowanie jest dozwolone na polu namiotowym                 

i kempingowym znajdującym się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego), 

 rozwieszania na drzewach worków i reklamówek na śmieci. 

12. Zarząd Koła upoważniony jest do zamknięcia łowiska w szczególności po zarybieniach 

oraz podczas organizacji zawodów wędkarskich – terminy zamknięcia i zarybień podane 

będą na tablicy ogłoszeń na łowisku oraz na stronie internetowej koła: 

www.pzw.org.pl/brynek lub www.brynek.pzw.org.pl. 

13. 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”. Należy okazać 

dokumenty wędkarskie, sprzęt wędkarski, złowione ryby, zanęty i przynęty. 

14. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu łowiska.  

Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 815 „Brzeźnica”, 

bądź naganne zachowanie się na łowisku, a także nierzetelne prowadzenie rejestru połowu 

ryb może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia 

oraz odmowę jego uzyskania w przyszłości. 

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę                                  

i zagospodarowanie łowiska: 

 

1. Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń do 100 sztuk na rok. 

2. Zezwolenie można nabyć u skarbnika w Rybaczówce koła – dojazd do Rybaczówki od 

ulicy Kolejowej w miejscowości Brynek. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości 

uiszczenia składek będą podawane na stronie internetowej koła oraz na tablicach 

ogłoszeńprzy wale głównym od strony miejscowości Tworóg i na Rybaczówce.  

3. Pierwszeństwo w nabyciu zezwolenia mają dotychczasowi ich posiadacze, którzy zdali 

zezwolenia z poprzedniego roku i nie naruszyli zasad zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

4. Wysokość składki wynosi: 

 250,00 zł – składka roczna normalna dla członka PZW, 

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


  

 125,00 zł – składka roczna dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 

lat zrzeszonej w PZW,  

 60,00 zł – składka roczna dla członka uczestnika PZW do 16 lat,  

5. Uzyskanie zezwolenia na rok następny bez zdania poprzedniego zezwolenia powoduje 

podwyższenie składki o 50,00 zł.  

6. Koło nie wydaje zezwoleń okresowych. 

7. W przypadku utraty zezwolenia (zgubienia, zniszczenia itp.) duplikatu się nie wydaje.  

     

V Godziny otwarcia łowiska: 

 

Łowisko specjalne nr 815  „Brzeźnica” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym,              

z wyjątkiem fragmentu linii brzegowej od zapory zbiornika do końca plaży – do tzw. cypla 

(oznaczonego tablicą informacyjną), wyłączonego z wędkowania w okresie od 01 czerwca do 

31 sierpnia. 

 

VI Postanowienia szczegółowe: 

 

1. Na łowisku obowiązuje roczny limit ryb do zabrania z łowiska w ilości łącznie 15 sztuk    

w gatunkach: karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, lin w tym: 

 szczupak, sandacz i węgorz – łącznie 5 szt./rok. 

           15-ta zarejestrowana sztuka w/w ryby kończy ważność Zezwolenia. 

           Brak możliwości nabycia następnego zezwolenia rocznego. 

2. Obowiązują następujące dobowe (od godz. 0:01 do godz. 24:00) limity ilościowe ryb do 

zabrania z łowiska: 

 karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, lin – 2 szt. łącznie na dobę w tym tylko: 

1 szt. szczupaka lub 1 szt. sandacza lub 1 szt. amura lub 1 szt. lina lub 1 szt. węgorza. 

Po złowieniu limitu dobowego szczupaka lub sandacza zabrania się połowu ryb 

metodą spinningową i metodą połowu na żywą i martwą rybkę.  

Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb wędkarz jest zobowiązany zakończyć 

wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie. 

Ponadto na łowisku obowiązują limity dobowe pozostałych gatunków ryb do zabrania 

j.n.: 

- karaś, płoć, jaź, kleń, okoń – łącznie 5 szt./dobę, 

- leszcz – 2 szt./dobę. 

3. Obowiązują następujące tygodniowe (od poniedziałku do niedzieli) limity ilościowe ryb 

do zabrania z łowiska: 

 karp, amur, szczupak, sandacz, węgorz, lin, leszcz – 4 szt. łącznie na tydzień w tym 

tylko 1 szt. szczupaka lub sandacza –  równocześnie zachowując przy tym limity 

dobowe połowu. 

Po złowieniu limitu tygodniowego szczupaka lub sandacza zabrania się połowu ryb 

metodą spinningową i metodą połowu na żywą i martwą rybkę.  

4. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

 karp  - do 40 cm i powyżej 60 cm, 

 amur  - do 60 cm i powyżej 80 cm, 

 szczupak - do 50 cm i powyżej 80 cm, 

 sandacz - do 50 cm i powyżej 80 cm, 

 lin  - do 35 cm i powyżej 50 cm, 

 leszcz  - do 35 cm i powyżej 50 cm,   

 karaś  - do 20 cm,     



  

 węgorz - do 60 cm. 

Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi 

warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych 

Okręgu PZW w Katowicach”. 

5. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb: 

 szczupak od 01 stycznia do 31 maja, 

 sandacz od 01 stycznia do 31 maja, 

 płoć  od 01 stycznia do 31 maja, 

 jaź  od 01 stycznia do 31 maja, 

 kleń  od 01 stycznia do 31 maja, 

 leszcz  od 01 stycznia do 31 maja. 

Okresy ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami 

uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW                   

w Katowicach”. 

 

6.  W okresie 10 dni od dnia zarybienia zabrania się zabierania jakichkolwiek ryb              

z łowiska !!! 

 

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 96/2021 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 09.12.2021 r. 

 

Wzór zezwolenia i rejestru połowów: 

 
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

                           Koło PZW Nr 116 Brynek 

 

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

                                   nr 815 „Brzeźnica”  

 

 

Nazwisko …………………………………………… 

 

Imię …………………………………………………. 

 

Nr karty …………………………………………….. 

                                                

Ważne  od ……………..……do…………….……… 
 
 

 

 

 

         Hologram                                        Pieczęć, podpisy 
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Kolorem czerwonym przedstawiono wzór wypełnienia rejestru. 

 


