
Uprawniony do rybactwa: 
 

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO  
w Jeleniej Górze 

58-500 JELENIA GÓRA, ul. Wańkowicza 13 

 
na podstawie Art.7 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym  

wraz z późniejszymi zmianami 
 

wydaje: 

ZEZWOLENIE OKRESOWE 
na amatorski połów ryb wędką 

 

WAŻNE: w dniu ______ /_____ /.2018 r. (jeden dzień) 
                                         /dzień/      /miesiąc/  

WAŻNE: od_______/_______ do _______ /_______ /.2018 r. (trzy dni) 
                                     /dzień/        /miesiąc/                   /dzień/           /miesiąc/  

Wniesiono składkę /opłatę w wysokości:________ zł. 

Imię ________________________________________________________ 

 

Nazwisko ____________________________________________________ 

 

Nr karty wędkarskiej __________________________________________ 
                                                                      /nie dotyczy cudzoziemca przebywającego w Polsce czasowo/ 
 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką na wodach 

obwodów rybackich, wodach własnych, dzierżawionych i użytkowanych przez Okręg PZW w 

Jeleniej Górze wyłącznie w terminie 1 lub 3 dni.  

2. Zezwolenie jest ważne wraz z kartą wędkarską (nie dotyczy to cudzoziemca czasowo 

przebywającego na terytorium RP) oraz z potwierdzeniem wniesionej składki lub opłaty. 

Członek PZW jest zobowiązany do posiadania legitymacji członkowskiej PZW ze znakami 

wniesionych składek. Wpłatę składki lub opłaty dokonuje się wyłącznie przelewem lub 

przekazem pocztowym..  

3. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w „Regulaminie 

amatorskiego połowu ryb” uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku 

Wędkarskiego oraz w wykazie „Wody krainy pstrąga i lipienia” - Informator na lata 2018-

2020.  

4. Odstępstwa od zasad przewidzianych w regulaminie i wykazie, określają szczegółowe zapisy 

zamieszczone w dalszej części zezwolenia.  

5. Uprawiający amatorski połów ryb na podstawie niniejszego zezwolenia jest zwolniony z 

obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb.  

6. Wykaz wód oraz wykaz „Wody krainy pstrąga i lipienia – Informator” na lata 2018-2020 

Okręgu PZW w Jeleniej Górze - są zamieszczone na stronie internetowej Okręgu. 

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie, 

przepisów o amatorskim połowie ryb – wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem 

doręczonym jego posiadaczowi. 
 

WYKAZ  

odstępstw od zasad określonych w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb” oraz innych 

szczegółowych uregulowań obowiązujących w prowadzeniu amatorskiego połowu ryb wędką 

 na wodach Okręgu w 2018 r. 
 

Okręg PZW w Jeleniej Górze, jako uprawniony do rybactwa ustala następujące szczegółowe 

odstępstwa od zasad określonych w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb” uchwalonym przez 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, a ponadto wprowadza następujące 

ograniczenia i zakazy na wodach ujętych w wykazie „Wody krainy pstrąga i lipienia” – 

Informator na lata 2018 – 2020 oraz inne szczegółowe uregulowania obowiązujące w 

prowadzeniu amatorskiego połowu ryb wędką na wodach Okręgu w 2018 r.:  

1.  W zbiornikach zaporowych obowiązuje: 

 wymiar gospodarczy dla karpia do 30 cm. 

2.  Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska: 

 lipień (rzeki: Bóbr, Kwisa i Kaczawa patrz pkt.3), pstrąg potokowy (łącznie) – 2 szt.,   

 okoń – 15 szt. oraz do 5 kg 

 jaź – 10 szt. oraz do 5 kg 

 leszcz – 10 szt. 

3. Wprowadza się zakaz zabijania i zabierania LIPIENI oraz posiadania ryb tego 

gatunku złowionych na innych łowiskach:  

 na rzece Bóbr i jego dopływach dopuszczonych do amatorskiego połowu ryb wędką - 

od granicy Państwa do jazu w m. Leszno Dolne (woj. lubuskie) - obwód rybacki rzeki 

Bóbr nr 1, 2, 3 i 4;   

 na rzece Kwisa i jej dopływach dopuszczonych do amatorskiego połowu ryb wędką - 

od źródeł do jazu w m. Łozy (woj. lubuskie) - obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1, 2 i 3; 

 na rzece Kaczawa – od źródeł do prawego brzegu potoku Bystrzyk w Nowym Kościele 

– obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1 

4. Zbiorniki zaporowe oraz własne i dzierżawione: 

 oznaczone literą > P < są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków 

pływających, 

 oznaczone literą > P1 < są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków 

pływających za wyjątkiem napędzanych silnikami spalinowymi, 

 nie posiadające oznaczenia nie są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze 

środków pływających. 

5. Na zbiornikach zaporowych dopuszcza się amatorski połów ryb wędką metodą 

trollingową. 

6. Wędkowanie ze środka pływającego, który jest zacumowany do pomostu lub brzegu, 

traktuje się jako uprawianie amatorskiego połowu ryb ze środka pływającego.    

7. Na łowisku „Złów i Wypuść" obowiązuje zakaz zabijania, zabierania oraz posiadania 

lipieni i pstrągów potokowych złowionych na innych łowiskach. Pozostałe gatunki ryb 

można łowić zgodnie z wymiarem i okresem ochronnym oraz limitem ilościowym 

określonym w „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb” (z uwzględnieniem odstępstw 

wprowadzonych przez Okręg). Odcinki rzek, na których obowiązuje łowisko „Złów i 

Wypuść" są zamieszczone w wykazie „Wody krainy pstrąga i lipienia” – Informator na 

lata 2018–2020. 

8. Na wszystkich dopływach  rzeki Bóbr, Kwisa, Kaczawa, Nysa Łużycka, Izera i Czerna 

Wielka niewymienionych w wykazie „Wody krainy pstrąga i lipienia” – Informator na 

lata 2018–2020, a znajdujących się w obwodach rybackich na obszarze działania Okręgu 

– obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb  - z wyjątkiem rzeki Witka 

dopuszczonej do amatorskiego połowu ryb jako woda nizinna.  

9. Na rzekach (mających status wód górskich) wymienionych w wykazie „Wody krainy 

pstrąga i lipienia” – Informator na lata 2018–2020 amatorski połów ryb wędką jest 

dozwolony wyłącznie z wykorzystaniem przynęt sztucznych i roślinnych:  

 w metodzie spinningowej z wykorzystaniem sztucznej przynęty uzbrojonej w dwa 

haczyki bezzadziorowe lub haczyki pozbawione zadziora,  

 w metodzie muchowej sznur muchowy może być zakończony maksymalnie dwoma 

haczykami bezzadziorowymi lub haczykami pozbawionymi zadziora 

posiadającymi maksymalnie jedno ostrze,  

 w metodzie gruntowo-spławikowej wędką z linką zakończoną jednym haczykiem 

bezzadziorowym lub haczykiem pozbawionym zadziora.  

 

UWAGA 

Aktualne informacje o wprowadzeniu stałych lub okresowych zmian w zasadach prowadzenia 

amatorskiego połowu ryb wędką na wodach Okręgu są zamieszczane na stronie internetowej: 

www.pzw.org.pl/jeleniagora 

 

WYKAZ 

zbiorników, na których obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb ze środków 

pływających: od 1 stycznia do 31 maja oraz w porze nocnej od 1 czerwca do 31 grudnia 

 

P1 Bukówka ** P Pilchowice ** P1 Złotniki ** P1 Leśna ** P Witka** P1 Kozłów P1 Krępnica  

P żwirownie Rakowice ** P1 Żarka n/Nysą ** P1 Trzebień Mały   

 
 

WYKAZ 

zbiorników, na których dopuszcza się w czasie amatorskiego połowu ryb wędką  

wywożenie zanęt i przynęt przy wykorzystaniu urządzeń małogabarytowych 

 

Bukówka ** Pilchowice ** Złotniki ** Leśna ** Witka ** Kozłów ** Krępnica  

żwirownie Rakowice ** Żarka n/Nysą ** Trzebień Mały  

 
 

TABELA SKŁADEK I OPŁAT 
 

KATEGORIA OSÓB RODZAJ 

WODY 

1 dzień 3 dni UWAGI 

Składka dla członka PZW Wody nizinne 30,00 70,00  

BRAK  

ZNIŻEK 

 

Wody górskie 60,00 80,00 

Opłata dla niezrzeszonego w 

PZW 

Wody nizinne 60,00 80,00 

Wody górskie 80,00 100,00 
 

Numer konta bankowego:  55 1090 1926 0000 0005 1400 2532 

BANK ZACHODNI WBK S.A. I Oddział Jelenia Góra 
 

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze, ul. Wańkowicza 13,  

tel. 75 75 222 46, czynne: w poniedziałek od godz.10.00 do godz. 18.00, wtorek – piątek od godz. 

8.00 do godz.15.00, e-mail: biuro@pzw.jgora.pl 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 

Warszawska 28, tel. 75 76 794 12, , (po godzinie 15.00 – wyłącznie w przypadku wystąpienia 

bardzo groźnych zatruć – tel. kom. 887 787 079) 
 

Państwowa Straż Rybacka: 

Komenda Wojewódzka PSR we Wrocławiu, tel. 71 340 69 24 

Posterunek PSR w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 33, tel.: 507 135 856; 75 76 491 66 
 

Społeczna Straż Rybacka działająca na terenie Okręgu: 

 Bolesławiec – tel. 696 085 496 

 Kamienna Góra – tel. 504 311 313 

 Lubań –  tel. 696 085 641 

 Lwówek Śląski – tel. 602 859 442 

 Jelenia Góra – tel. 798 373 092 

 Zgorzelec – tel. 798 373 564 
 

TELEFONY ALARMOWE: 

 POLICJA   - 997                                      

 STRAŻ POŻARNA  - 998 

 POGOTOWIE RATUNKOWE  - 999      

 WCPR                  - 112 
 

Zgodnie z „Regulaminem amatorskiego połowu ryb” uchwalonym przez Zarząd Główny PZW, w 

przypadku: 

1. zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięcie ryb, zmiana koloru 

wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić 

o tym zarząd najbliższego koła PZW, biuro Zarządu Okręgu PZW, Policję lub najbliższy 

organ administracji publicznej; 

2. złowienia ryby oznakowanej, a przeznaczonej do zabrania, wędkarz ma obowiązek przesłać 

do Zarządu Okręgu PZW, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, 

podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu. 
 

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!   

Szanowny Wędkarzu! 

W przypadku zauważenia zdarzenia noszącego cechy kłusownictwa, prosimy o pilne 

powiadomienie: Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, najbliższego koła 

PZW, biuro Zarządu Okręgu lub Policję. 
       

Apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą, zwłaszcza w okolicach, gdzie przebiegają 

linie energetyczne oraz podczas wędkowania metodą podlodową. Informacje o występowaniu 

zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających nad wodą, prosimy o pilne przekazywanie 

Policji.  

ZARZĄD OKRĘGU PZW                                                                                                                                                                        

w Jeleniej Górze 
Nr kontrolny: I/JG/a4C7zk01ZPK

 


