
Regulamin łowisk specjalnych nr 737 „Moczury” i nr 738 „Zacisze” 

 

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska: 
 

Łowiska specjalne nr 737 „Moczury” i nr 738 „Zacisze” zlokalizowane są:  
 nr 737 „Moczury” o pow. 26,53 ha - Knurów, ul. Dworcowa,

 nr 738 „Zacisze” o pow. 6,3 ha - Knurów, ul. Niepodległości.

Łowiska są typu mieszanego. 

 

II Gospodarz łowiska: 
 

Gospodarzem łowisk specjalnych nr 737 „Moczury” i nr 738 „Zacisze” jest Koło 
PZW nr 28 Knurów z siedzibą w Knurowie przy ulicy Dworcowej 37 D. 

 

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska: 
 

1. Na łowiskach obowiązuje wspólny regulamin oraz wspólne „Zezwolenie na amatorski 
połów ryb wędką”, zwane dalej Zezwoleniem.  

2. Prawo do wędkowania na w/w łowiskach mają członkowie PZW z aktualną opłatą 
członkowską, po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniki nr 737 
„Moczury” i nr 738 „Zacisze” na dany rok kalendarzowy.  

3. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Rejestr złowionych ryb znajduje się w 
Zezwoleniu i podlega obowiązkowemu zwrotowi.  

4. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do 
wypełnienia w rejestrze połowu ryb daty połowu oraz numeru łowiska.  
Złowione ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru zgodnie z załączoną 
instrukcją znajdującą się w Zezwoleniu.  

5. W okresie od 01 stycznia do 31 maja wędkowanie na zbiornikach dozwolone jest 
wyłącznie z brzegu. W okresie od 01 czerwca do końca roku dopuszcza się brodzenie w 
wodzie podczas wędkowania.  

6. W okresie od 01 stycznia do 31 maja zabrania się spinningowania oraz łowienia na żywą i 
martwą rybkę oraz ich części w porze nocnej tj. godzinę po zachodzie słońca oraz godzinę 
przed wschodem słońca.  

7. Zarząd Koła jest upoważniony do całkowitego lub częściowego zamknięcia łowisk po 
zarybieniu, podczas organizowania zawodów wędkarskich lub innych uzasadnionych 
przypadkach.  

8. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać porządek i czystość w promieniu 10 m od zajętego 

stanowiska, zarówno przed rozpoczęciem wędkowania (po przybyciu i zajęciu 

stanowiska) jak i po jego zakończeniu (przed opuszczeniem stanowiska). Po zakończeniu 
wędkowania zobowiązany jest zabrać z sobą śmieci z zajmowanego stanowiska.  
Za nieprzestrzeganie porządku grozi utrata zezwolenia bez zwrotu kosztów jego nabycia. 

9. Na łowiskach zabrania się:  
a) parkowania pojazdów z silnikami spalinowymi na trawnikach oraz w odległości 

mniejszej niż 10 m od lustra wody (za wyjątkiem parkingu przy zbiorniku „Zacisze”),  
b) rozpalania ognisk,  
c) dewastacji tablic informacyjnych, znaków oraz innych urządzeń lub elementów 

stanowiących wyposażenie łowiska lub przyległego terenu, 
d) czyszczenia i patroszenia ryb na łowisku lub w jego bezpośredniej okolicy, 

e) połowu ryb w miejscach oznaczonych tablicami, 

f) kąpieli w stawach, 

g) połowu ryb ze środków pływających, 

h) wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami.  



10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez 
funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Rybackiej, strażników: Społecznej Straży 

Rybackiej, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży Łowieckiej i Straży Leśnej. 
Podczas kontroli należy okazać: legitymację członkowską PZW, kartę wędkarską, 

zezwolenie wraz z rejestrem oraz złowione ryby.  
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowisk specjalnych nr 737 „Moczury” i nr 

738 „Zacisze” może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów 
jego nabycia, a także odmowę jego pozyskania w latach następnych. 

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie 

łowiska: 

 

1. Zezwolenie można nabyć w rybaczówce Koła nr 28 Knurów przy ulicy Dworcowej 37D 
w godzinach j.n.:  
 od 01 stycznia do 31 maja – we wtorki oraz czwartki, od godz. 17:00 do godz. 19:00,

 od 01 czerwca do 31 grudnia – we wtorki, od godz. 17:00 do godz. 19:00.

Nabycie Zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu łowisk.
2. Wysokość składki wynosi:  

 240,00 zł - normalna roczna dla członków PZW (25 sztuk ryb limitowanych), 

 120,00 zł - ulgowa roczna dla członków PZW w wieku powyżej 75 lat (25 sztuk ryb 
limitowanych),

 120,00 zł - ulgowa roczna dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat 
zrzeszonej w PZW (15 sztuk ryb limitowanych),

 70,00 zł - ulgowa roczna dla członka uczestnika do lat 16 zrzeszonego w PZW (10 

sztuk ryb limitowanych),

 30,00 zł - okresowa jednodniowa dla członków PZW (wg. dobowego limitu),

 60,00 zł - okresowa 3 dniowa dla członków PZW (wg. dobowego limitu).

Ulga za zdanie zezwolenia nie przysługuje przy nabywaniu kolejnego zezwolenia w 
tym samym roku.

3. Istnieje możliwość nabycia następnego zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu 
poprzedniego.  

4. Składka za następne Zezwolenie w tym samym roku wynosi:  
 jak w pkt. IV.2,

 120,00 zł normalna dla członka PZW przy limicie 10 szt. rocznie.

5. Utrata Zezwolenia nie upoważnia do wydania jego duplikatu. 

 

V Godziny otwarcia łowiska: 
 

Łowiska specjalne nr 737 „Moczury” i nr 738 „Zacisze” są łowiskami całorocznymi i 
całodobowymi. 

 

VI Postanowienia szczegółowe: 
 

1. Rocznym limitem ilościowym połowu objęte są następujące gatunki ryb:  
karp, pstrąg, lin, węgorz, amur, szczupak, sandacz, pozostałe jesiotrowate, w tym 
mieszańce, poza jesiotrem ostronosym objętym całoroczną ochroną.  

2. Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania ze zbiorników Moczury i 
Zacisze liczonych łącznie jako jedno łowisko: 

 łącznie 25 sztuk rocznie - dla opłaty normalnej rocznej oraz dla członków PZW w 
wieku powyżej 75 lat – 25-ta zarejestrowana sztuka w/w ryb kończy ważność 
zezwolenia,



 łącznie 15 sztuk rocznie - dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat 
- 15-ta zarejestrowana sztuka w/w ryb kończy ważność zezwolenia,

 łącznie 10 sztuk rocznie - dla członka uczestnika do lat 16 oraz zezwolenia 
następnego w cenie 100,00 zł – 10-ta zarejestrowana sztuka w/w kończy ważność 
zezwolenia.

3. Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania ze zbiorników 
Moczury i Zacisze liczonych łącznie jako jedno łowisko (dla wszystkich zezwoleń):  
a) karp, pstrąg, lin, amur, szczupak, sandacz, węgorz – łącznie 2 sztuki na dobę. 

b) leszcz – 4 szt. 

c) karaś pospolity – 4 szt.  
d) jesiotrowate – (poza jesiotrem ostronosym objętym całoroczną ochroną) – 1 szt. na 

tydzień.  
W ciągu doby wędkarz może zabrać 5 szt. ryb objętych dobowym limitem ilościowym 
oraz 15 szt. ryb nie objętych dobowym limitem ilościowym, jednak nie więcej niż 5 
kg/dobę.  
Po złowieniu limitu dobowego ryb wymienionych w pkt. 3a wędkarz jest 
zobowiązany zakończyć wędkowanie i bez zwłoki opuścić stanowisko wędkarskie.  

4. Każdy złowiony pstrąg podlega zabraniu przez wędkującego oraz wpisowi w rejestrze. 

5. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:  

 amur - do 50 cm i powyżej 90 cm, 

 karp - do 35 cm i powyżej 65 cm, 

 szczupak - do 50 cm i powyżej 90 cm, 

 sandacz - do 50 cm i powyżej 90 cm, 

 lin - do 30 cm,   

 węgorz - do 65 cm,   

 leszcz - do 30 cm,   

 karaś pospolity - do 30 cm,   

 jesiotrowate - do 60 cm i powyżej 100 cm (nie dotyczy jesiotra ostronosego 

 objętego całoroczną ochroną).   

6.  Okresy  ochronne  ryb zgodnie  z aktualnymi „Ogólnymi  warunkami  uprawiania 

amatorskiego   połowu ryb   wędką na   wodach ogólnodostępnych   Okręgu   PZW 

w Katowicach”.  
7. Wędkarz ma prawo nie wpisać w rejestrze 10 szt. ryb nie limitowanych przeznaczonych 

na tzw. „żywca”. Ryby te muszą być pozyskane z łowiska, na którym odbywa się 
wędkowanie i przechowywane w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce. 

Po zakończeniu wędkowania nie wykorzystane na „żywca” ryby należy z ostrożnością 
wypuścić z powrotem do 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. 


