
 

Uchwała nr 39/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 10.03.2022 r. 

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu porządkowego i szczegółowych warunków 

wędkowania na zbiorniku ogólnodostępnym nr 310 Rów Kalny od 2022 r. 

 

Na podstawie § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza Regulamin porządkowy i szczegółowe warunki wędkowania na łowisku 

ogólnodostępnym nr 310 Rów Kalny od 2022 r. określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

2. Łowisko jest udostępnione dla wszystkich członków PZW, którzy mają opłaconą składkę 

członkowską na dany rok oraz zezwolenie „Na amatorski połów ryb wędką” na wodach 

Okręgu PZW w Katowicach. 

 

§ 2 

W sprawach nie ujętych mają zastosowanie ogólne przepisy PZW. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 36 Sosnowiec Milowice oraz 

Dyrektorowi biura ZO. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  03.05.2022 r. 

 

§ 5 

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 do uchwały nr  39/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

w Katowicach z dnia 10.03.2022 r.                                                                                                                                                                                 

 

Regulamin porządkowy  

i szczegółowe warunki wędkowania na zbiorniku nr 310 Rów Kalny od 2022 r. 
 

1. Na zbiorniku nr 310 Rów Kalny obowiązuje: 

a)  roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących gatunków ryb: 

szczupak, sandacz, pstrąg potokowy. Limit ten obowiązuje na zbiorniku nr 310 Rów 

Kalny łącznie z pozostałym wodami wymienionymi w zezwoleniu podstawowym na 

2022 r., 

b) dozwolony jest połów ryb tylko na jedną wędkę metodą spławikową. 

c) zakaz połowu metodą spinningową, na żywe i martwe ryby lub ich części w okresie  

całego roku, 

d) obowiązuje zakaz tworzenia stanowisk wędkarskich,   

e) zakaz patroszenia ryb na terenie obrzeża zbiornika oraz parku, 

f) zakaz biwakowania i palenia ognisk, 

g) utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu               

na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, w tym wrzucanie śmieci                                   

i niedopałków do wody, pozostawiania ich na brzegu lub jakimkolwiek innym miejscu, 

h) opakowania po akcesoriach wędkarskich, przynętach i zanętach należy zabrać po 

wędkowaniu ze sobą, 

i) zakaz stosowania zanęty w ilości większej niż 1 kg na każdy dzień oraz korzystania          

z zanęty innej niż zwierzęca i ziaren zbóż w ilości większej niż 0,5 kg – dotyczy to 

również zawodów wędkarskich, 

j) obowiązuje całkowity zakaz stosowania ziemi i gliny, 

k) zakaz wjazdu samochodami oraz ich postoju poza wyznaczonymi miejscami, 

l) zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza przenośnymi toaletami i miejscami               

do tego przeznaczonymi, 

m) każdy wędkarz jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem porządkowym 

łowiska ogólnodostępnego nr 310 Rów Kalny i stosowania się do jego zapisów. 

Regulamin jest dostępny w siedzibie koła PZW nr 36 Sosnowiec Milowice oraz 

wywieszony na tablicach informacyjnych, przy wjeździe nad staw, a także na stronie 

internetowej www.katowice.pzw.org.pl oraz koło PZW nr 36 Sosnowiec  Milowice. 

2. Na zbiorniku nr 310 Rów Kalny utworzono strefę ochronną całkowicie wyłączoną  

z amatorskiego połowu ryb – cała linia brzegowa od strony wschodniej łowiska oznaczona 

tablicą informacyjną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują  przepisy zawarte                                

w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW ( RAPR) wydanym przez  ZG 

PZW oraz   przepisy zawarte w ,,Ogólnych warunkach uprawiania  amatorskiego połowu 

ryb wędką na wodach ogólnodostępnych  od 2022 r.” 

4.  W przypadku nie stosowania się do warunków połowu ryb zastrzega się prawo do 

zatrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i rejestru przez osoby uprawnione 

ustawowo do kontroli  i skierowania sprawy do właściwego sądu.   
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