
Polski Zwi ązek Wędkarski 
Okręg Częstochowski 

al. Wolności 81/10 

 

ZEZWOLENIE OKRESOWE 
Na amatorski połów ryb wędką  

dla członków PZW 
 

Imię i Nazwisko…………………………………………… 
 
Nr karty wędkarskiej…………..…………………………. 

 
Seria O 

WAŻNE: NA DZIEŃ/DNI……………………………2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(na podstawie Art. 7 ust 2 i 2a. Ustawy z dnia 18.04.1985  
o Rybactwie Śródlądowym z późniejszymi zmianami) 

 
 
 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na 
wodach użytkowanych przez Okręg PZW Częstochowa 
zgodnie z załączonym wykazem, po wniesieniu 
odpowiednich składek. 

2. Dowodem wniesienia składek, o których mowa w ust. 1 
są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji 
członkowskiej PZW. 

3. Zezwolenie ważne jest jedynie wraz z legitymacją 
członkowską PZW oraz kartą wędkarską. 

4. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na 
zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego 
Połowu Ryb (RAPR) uchwalonym przez Zarząd Główny 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 

5. Odstępstwa od zasad przewidzianych ww. 
Regulaminem oraz wykaz wód udostępnionych do 
wędkowania określają zapisy w dalszej części 
zezwolenia. 

6. Zezwolenie jest wa żne wył ącznie ze stosown ą opłat ą 
składki (przekaz/przelew) na ściśle okre ślony 
dzień/dni. 

7. Nie obowiązuje rejestracja połowów. 
 

Wykaz łowisk  
Okręgu Częstochowskiego PZW 

 
WODY NIZINNE: 
� rz. Mała Panew  wraz z dopływami na odcinku od źródeł 

do ujścia rzeki Lublinicy * 
� zb. Zielona (Górny i Dolny)  – 51,8 ha gm. Kalety 
� zb. Droniowiczki  - 3,8 ha Lubliniec 
� kanał Grunwaldzki  - 2,0 ha Lubliniec 
� zb. Dąbrowa  - 2,5 ha gm. Koszęcin 
� rz. Warta  od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z 

dopływami na tym odcinku * 

� zb. Poraj - 496 ha , gm. Poraj 
� rz. Warta  od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w 

Działoszynie wraz z dopływami * 
� zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki 
� zb. Pająk - 6,0 ha , gm. Konopiska 
� zb. Blachownia  - 40,0 ha, gm. Blachownia 
� zb. Amerykan  - 4,4 ha gm. Janów 
� zb. Guców   - 3.5 ha gm. Janów 
� zb. Julianka  - 7.0 ha gm. Przyrów 
� zb. Jankowice - 8.0 ha, w Zakrzówku Szlacheckim 
� rz. Liswarta od źródeł do ujścia wraz z dopływami * 
� zb. Hadra  - 15,0 ha gm. Herby 
� zb. Lisów  - 7,5 ha gm. Lisów 
� zb. Borki  - 6,45 ha gm. Olesno 
� zb. Kucoby  - 10,0 ha, gm. Olesno 
� zb. Zakrzew  - 9,6 ha , gm. Kłobuck 
� zb. Ostrowy  - 38,0 ha, gm. Miedźno 
� zb. Panki  - 3,8 ha, gm. Panki 
� rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska 

wraz z dopływami * 
� zb. Siamoszyce  - 25,0 ha, gm Kroczyce 
� zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce 
� zb. Lelów  - 6,5 ha, gm. Lelów 
� Glinianki Bałtyk, Adriatyk, Pacyfik  - 16,0 ha 

Częstochowa 
� Gniazdów  - 1,5 ha, gm. Koziegłowy 
� Stawy Jaworznik(1-3)  - 20,0 ha, gm. Żarki 
� Michalina  - 5,5 ha, Częstochowa 
� Stawy Myszków (1-2)  - 3,0 ha , Myszków 
� Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida)  - 1,8 ha, 

Częstochowa 
� Glinianka Zacisza ńska  - 6,0 ha, Częstochowa 
� Glinianka Rudniki  - 1,2 ha, Zawiercie 
� zb. Krzepice (Łezka)  - 5,0 ha, gm. Krzepice 
� zb. Elsen (dawniej Huta Cz-wa)  - 40 ha, Częstochowa 
� zb. Koniecpol  - 9,5 ha, Koniecpol 
 
 
� zb. Oczko  1,8 ha, Krupski Młyn 
� Stawy Sabinów 

 
Z wyłączeniem odcinków wód górskich ujętych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i 

Lipienia 

 
 
WODY GÓRSKIE: 

(numeracja łowisk wód krainy pstrąga i lipienia pokrywa się z numeracją dla 
danego obwodu rybackiego tak jak dla łowisk nizinnych) 

� rz. Mała Panew  od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła 
� Leśnica  od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew 
� rz. Warta  od granicy powiatu myszkowskiego w m. 

Mrzygłód do mostu drogowego przy ul. Pułaskiego w 
Myszkowie 

� Czarna Struga  na całej długości z dopływem Wyrwie 
� Boży Stok  od źródeł do mostu drogowego w Nowej 

Kuźnicy 
� Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do 

mostu w m. Słowik 
� Kamieniczanka  na całej długości z dopływami 
� Wiercica  od mostu drogowego w m. Janów do mostu 

drogowego w m. Knieja 
� Kocinka od mostu w m. Rybna do ujścia do Liswarty 
� rz. Pilica  od źródeł do młyna w m. Czarny Las 
� rz. Pilica  od ujścia z. Krztyni do mostu drogowego w m. 

Przyłęk 
� rz. Krztynia  od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z 

dopływami 
� rz. Biała Lelowska  na całej długości wraz z dopływami 
 
 
 
 
 



Przepisy szczegółowe dotycz ące wędkowania na 
wodach Okr ęgu PZW Częstochowa 

 
1. Wymiary ochronne: 

− płoć – do 15 cm, 
− sandacz – do 50 cm, 
− szczupak – do 50 cm, 
− amur – do 40 cm (nie dotyczy rzek), zakaz połowu na 

stawach Jaworznik w latach 2011-2012, 
− pstrąg potokowy – do 30 cm, 
− okoń – do 18 cm – obowiązuje wyłącznie na zb. Poraj, 
− karp – górny wymiar ochronny od 60 cm (obowiązuje 

wyłącznie na zbiorniku Lisów i Jaworznik), 
− szczupak – górny wymiar ochronny od 70 cm na 

stawach Jaworznik, 
− pstrąg potokowy – górny wymiar ochronny od 50 cm na 

rz. Kocinka. 
Pozostałe gatunki zgodnie z RAPR. 

 
2. Limity dobowe połowu: 

− karp, amur – 2 szt łącznie, 
− szczupak, sandacz – 2 szt łącznie 
− pstrąg potokowy, lipień – 2 szt łącznie. 

Pozostałe limity zgodnie z RAPR. 
 
3. Pozostałe ograniczenia: 

− na zb. Poraj w okresie od 1 stycznia do 31 maja 
obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków 
pływających, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− w całym dorzeczu Pilicy , Małej Panwi, na Czarnej 
Strudze, Warcie powyżej Myszkowa :obowiązuje okres 
ochronny pstrąga potokowego od 1 września do 31 
stycznia. W tym czasie obowiązuje również zakaz 
spinningowania na ww. wodach krainy pstrąga i lipienia, 

− zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich 
wodach krainy pstrąga i lipienia,  

− ze środków pływających wolno w ędkowa ć na 
zbiornikach: Zielona Górna i Dolna, Poraj, Widawa, 
Blachownia, Julianka, Ostrowy (tylko zb. Ostrowy-
Dolny-na zb. Ostrowy –Górny: zakaz), Siamoszyce, 
Dzibice, Zbiorniki Elsen (dawniej Huta Cz-wa), 

− na zbiornikach na których nie wolno wędkować ze 
środków pływających obowiązuje zakaz wywożenia 
przynęt i zanęt środkami pływającymi, 

− spośród ww. zbiorników dodatkowo zakaz używania 
silników spalinowych obowiązuje na zbiornikach: 
Ostrowy, Dzibice, Siamoszyce, 

− zakaz wędkowania z wysp na zbiornikach: Poraj, 
Zielona Górna i Dolna, Widawa, Strzelce Wielkie, Panki, 
Zakrzew. Blachownia, Hadra, Siamoszyce, Lelów, 
Kucoby, 

− całkowity zakaz połowów ryb na rzece Sękawicy, 
− zakaz połowu ryb przy progu wodnym na Warcie w 

Mirowie 75m w górę i dół w okresie 15.03 – 30.06, 
− zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów 

wysokiego napięcia oraz wszystkich umocnień 
betonowych na zbiorniku Poraj, 

− całkowity zakaz wędkowania na zb. Koniecpol w 
okresie 15.05-31.08,  

− na zb. Koniecpol zakaz nęcenia. 


