
 

Uchwała nr 45/2022 

 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.03.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego 

nr 657 Ostróg staw nr 5 

 

Na podstawie § 48 ust. 1 i 2 w związku z § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Postanawia zatwierdzić regulamin porządkowy łowiska ogólnodostępnego nr 657 Ostróg staw 

nr 5 - łowisko NO KILL w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 45 Racibórz Miasto. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 4/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego 

nr 657 Ostróg staw nr 5. 

 

§ 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 45/2022  

  Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

  w Katowicach z dnia 24.03.2022 r.   

 

Regulamin porządkowy na łowisku nr 657 Ostróg staw nr 5 
 

I. Warunki ogólne 

 

1. Łowisko nr 657 Ostróg staw nr 5 jest łowiskiem ogólnodostępnym Okręgu PZW                         

w Katowicach, na którym obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb                            

- „NO KILL”. 

2. Łowisko o powierzchni 4,30 ha położone jest w Raciborzu przy ul. Rudzkiej.  

3. Opiekę i gospodarkę wędkarską prowadzi Koło PZW nr 45 Racibórz-Miasto.  

 

II. Warunki wędkowania 

 

1. Łowisko jest czynne przez cały rok kalendarzowy.  

2. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie z brzegu.  

3. Wędkarz ma obowiązek stosowania haków bezzadziorowych. 

4. Wędkarz ma obowiązek posiadania i stosowania tzw. odkażaczy do wszystkich 

złowionych ryb. 

5. Wędkarz ma obowiązek posiadania i stosowania maty karpiowej lub kołyski - nie dotyczy 

to zorganizowanych zawodów wędkarskich oraz podbieraka z miękką siatką - nie dotyczy 

spinningu. 

6. Wędkarz po złowieniu ryby może dokonać jej pomiaru i zważenia na macie karpiowej 

oraz ewentualnego zrobienia zdjęcia lub filmu, a następnie musi niezwłocznie wypuścić 

rybę w dobrej kondycji zdrowotnej z powrotem do łowiska. 

 

III. Obowiązujące zakazy na łowisku nr 657 ,, staw nr 5 ” 

 

1. Wędkującym zabrania się: 

a) zabierania i przetrzymywania złowionych ryb oraz posiadania przy sobie wcześniej 

złowionych ryb,   

b) stosowania zanęt wędkarskich w ilości powyżej 2 kg dziennie na wędkarza, 

c) stosowania jako przynęty żywej i martwej rybki, 

d) używania surowych ziaren do zanęcania, nęcenia i zakładania ich jako przynęty, 

e) biwakowania, parkowania przyczepami campingowymi na zbiorniku i terenie 

przyległym (z wyjątkiem używania tzw. namiotów bez podłogi),  

f) parkowania samochodów w odległości mniejszej niż 5 m od lustra wody, 

g) palenia ognisk nad zbiornikiem, 

h) śmiecenia oraz zanieczyszczania zbiornika wraz z przyległym terenem, 

i) mycia samochodów, motorów i skuterów, dokonywania czynności obsługowych                      

i naprawczych oraz innych działań mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie lub 

skażenia wody w zbiorniku i przyległym mu terenie, 

j) kąpieli w zbiorniku, 

k) zakłócania spokoju innym użytkownikom zbiornika. 

l) nęcenia i połowu na orzech tygrysi (synonimy: chufa, migdały ziemne, Cibora 

jadalna) 

 

 


