Warunki połowu ryb na Zbiorniku Wodociągowym w Goczałkowicach:
1. Niniejsze warunki obowiązują na podstawie umowy oddania w użytkowanie obwodu rybackiego rzeki
Małej Wisły - Zbiornik Goczałkowicki 2 (ZOS/6 z dnia 30.12.2014). Obwód rybacki Mała Wisła - Zbiornik
Goczałkowicki 2, ograniczony jest od strony zachodniej mostem drogowym na rzece Małej Wiśle
w Strumieniu, od strony wschodniej jazem betonowym poniżej zapory czołowej w Goczałkowicach.
W skład obwodu rybackiego wchodzi również potok Bajerka oraz Kanał „A” (zwany Kanałem
Pawłowickim). Obszar całego zbiornika oraz terenów przyległych do linii brzegowej znajduje się wewnątrz
strefy ochrony sanitarnej ujęć wód powierzchniowych Zbiornika Goczałkowice (Rozporządzenie RZGW
Gliwice nr 2/2007 z dnia 31.07.2007 Dz.Urz. Województwa Śląskiego poz.2652 nr 134).
2. Zezwolenie na amatorski połów ryb wydawane jest na podstawie karty wędkarskiej.
3. Zezwolenie imienne nie może być odstąpione innej osobie. Wraz z wędkarzem posiadającym zezwolenie
może wędkować dziecko do lat 14 (w sumie 2 wędki).
4. Połów wędkarski może odbywać się tylko od świtu do zmroku. Dopuszcza się w 2017 roku połowy nocne
w „weekendy” (od piątku do niedzieli do godz. 24.00) od dnia 02.06 do 05.11.2017r.
5. Zezwolenie na połowy w „weekendy”, a w związku z tym przebywanie nad brzegiem Zbiornika
Goczałkowickiego w godzinach nocnych, dotyczy wędkarza - zabronione jest przebywanie osób
postronnych. Aby zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wędkarz ma
prawo ustawić nad brzegiem jednoosobowy tropik bez podłogi.
6. Wędkarz ma prawo używania najwyżej dwóch wędek, przy czym połów na żywca i przynęty rybne jest
dozwolony za dodatkową opłatą, której można dokonać przy zakupie zezwolenia. Ogranicza się
stosowanie zanęt na łowisku do ilości 2 kg na wędkarza na jeden dzień.
7. Wędkarz na Zbiorniku Goczałkowickim ma prawo jednorazowo (w jednym dniu) zabrać 2 sztuki ryb
drapieżnych (sandacz, szczupak, węgorz) w limicie 100 sztuk łącznie na sezon. Zezwala się na odłów
leszcza, krąpia, płoci, karasia srebrnego i jazia do 10 kg na dzień oraz okonia do 5 kg na dzień.
Obowiązują wymiary ochronne: sandacza 55 cm, szczupaka 55 cm, węgorza 55 cm, okonia 18 cm.
Obowiązuje zakaz połowu szczupaka i sandacza od 1.01. do 31.05. i węgorza od 15.06. do 15.07.
8. Na Zbiorniku Wodociągowym w Goczałkowicach dozwolony jest połów na wędkę tylko z brzegu, przy
czym nie wolno wchodzić na utworzone przez zbiornik „wyspy” oraz resztki starych wałów wiślanych.
Dopuszcza się wędkowanie w spodniobutach bez prawa przechodzenia na wyspy i resztki wałów Wisły.
Brodzenie w wodzie dozwolone jest do głębokości 1 m.
9. Wędkowanie i przeprawianie się na wyżej wymienione wały lub wyspy przy pomocy sprzętu pływającego
jest zabronione.
10. Obowiązuje całoroczny całkowity zakaz połowu oraz nęcenia ryb z jakiegokolwiek sprzętu pływającego
(nie dotyczy modeli pływających zdalnie sterowanych).
11. Połów i przebywanie na lodzie jest zabronione.
12. Ze względów bezpieczeństwa i zachowania warunków sanitarnych Zbiornika Wodociągowego,
niedozwolony jest połów ryb w odległości:
a/ 200 m od zapory czołowej, na całej długości zapory wraz z upustem i przelewami
b/ 200 m od ujęcia wody dla ZUW Goczałkowice w Łące wraz z ogrodzeniem
c/ 100 m od ogrodzonego terenu Gospodarki Rybackiej w Łące
d/ 50 m od wylotów przepompowni
e/ 50 m od ogrodzonego portu jachtowego w Wiśle Wielkiej

Ponadto zabrania się połowu na prawym i lewym brzegu rzeki Małej Wisły od korony zapory do miejsca,
w którym łączy się stare koryto Wisły z rzeką Małą Wisłą. Wszystkie odcinki zakazane do połowów
wędkarskich zaznaczone są na odwrocie niniejszego zezwolenia. Granice zakazów są oznaczone
znakami w terenie.
13. Wędkujący zobowiązany jest okazać kartę wędkarską, zezwolenie oraz rejestr połowu na żądanie
organów ustawowo uprawnionych do kontroli oraz Wewnętrznej Służby Ochrony Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A oraz Społecznej Straży Rybackiej.
14. W przypadku nieprzestrzegania warunków regulaminu oraz przebywania i łowienia w strefie zakazanej,
zezwolenie wędkarskie zostanie na stałe cofnięte, niezależnie od kar administracyjnych lub sądowych.
15. Wędkujący zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów sanitarnych: zakazu kąpieli,
utrzymania porządku i czystości w obrębie wodociągowego obszaru ochronnego. Zakazuje się również
przenoszenia kamieni z umocnień i niszczenia roślinności wzdłuż linii brzegowej, rozpalania ognisk na
stanowiskach wędkarskich i terenach przyległych. Zabrania się samowolnego budowania pomostów
i urządzeń przy nabrzeżach Zbiornika oraz niszczenia brzegów, wałów, grobli, itp.
16. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 10m, bez
względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
17. Niniejszy regulamin nie uchybia powszechnie obowiązującym przepisom prawa, w tym Ustawie z dnia 18
kwietnia 1985 r, o Rybactwie Śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652), Ustawie z dnia 18 listopada 2001
r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.469) oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
z dnia 12 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 1559). Ponadto wszystkich wędkarzy obowiązuje
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18. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A zastrzega sobie prawo ściągania odszkodowania
za ewentualne szkody poczynione przez wędkującego na terenie obszaru ochronnego Zbiornika
w Goczałkowicach.
19. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi do obszaru strefy ochrony sanitarnej Zbiornika
Goczałkowickiego do 100 m od linii brzegowej. Parkowanie w miejscach postojowych.
20. Duplikatów zezwoleń nie wydaje się.
21. Administrator obwodu rybackiego zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w trakcie trwania
sezonu wędkarskiego.
22. Rejestry połowów są obowiązkowe tylko dla posiadaczy rocznych zezwoleń. Rejestry wydane prosimy
o wypełnienie i przekazanie administracji Zbiornika tj. Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach lub Gospodarstwu Rybackiemu w Łące.
23. Wędkarz po zatrzymaniu ryb w siatce powinien obowiązkowo wpisać do rejestru połowu datę, gatunek
ryby, ilość sztuk (dotyczy ryb drapieżnych). Dalszą część rejestru połowu wędkarz uzupełnia po zejściu
z łowiska.

