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Nr karty w ędkarskiej ……………………………….……… 
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Pieczątka jednostki wydającej Zezwolenie 

 

 

 

 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego 
połowu ryb w obwodach rybackich oraz innych wodach 
użytkowanych przez Okręg PZW Kraków, zgodnie z załączonym 
wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb 
stanowiącym integralną część zezwolenia po wniesieniu 

Hologram 



  

odpowiednich składek przyjętych uchwałą Zarządu Okręgu PZW w 
Krakowie nr 116 z dnia 03.11.2015 r. 
 
2.Dowodem wniesienia składek, o których mowa w pkt.1 są znaki 
składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW. 
 
3.Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z kartą 
wędkarską i legitymacją członkowską PZW. 
 
4.Zezwolenie niniejsze obejmuje również prawo do dokonywania 
amatorskiego połowu ryb wyłącznie przez członków Okręgu PZW 
Kraków w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW 
Tarnów, zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
5.Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje: 

• Ustawa o rybactwie śródlądowym z 18.04.1985 r. z 
późniejszymi zmianami, oraz przepisy wydane na jej 
podstawie, 

• Zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich 
oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg 
PZW w Krakowie w 2016 r. wydane na podstawie art.7 ust. 
2a ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym, a 
przyjęte uchwałą ZO PZW w Krakowie nr 116 z dnia 
03.11.2015 r.  

• Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb przyjęty uchwałą nr 74 
ZG PZW w Warszawie z dnia 28.03.2015 r. w sprawach nie 
uregulowanych w zezwoleniu na amatorski połów ryb. 

 
6. Zarząd Okręgu PZW w Krakowie zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez 
prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego 
niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie 

www.pzw.krakow.pl lub biurze ZO PZW w Krakowie. 
 

  

7.Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką i 
naruszającej jego warunki osoby uprawnione do kontroli mogą 
wpisać do zezwolenia uwagę.  
 

8.Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją 
powyższych warunków. 
 

PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO 
POŁOWU RYB  

 

w obwodach rybackich oraz innych wodach udost ępnionych 
do połowu przez Okr ęg PZW Kraków w roku 2016  

 

§ 1. Rodzaje wód i rodzaje przynęt określa  załącznik nr 1, 2 i 3 do 
niniejszego zezwolenia. 
 
§ 2. Wody nie wymienione w załączniku nr 1, 2 i 3 nie są 
udostępnione do amatorskiego połowu ryb. 
 
§ 3. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Krakowie 
obowiązuje rejestr połowu ryb, tabela nr 1. Rejestr ten musi być 
prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb. 
 
§ 4. Niedozwolony jest połów ryb których długość mierzona od 
początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie 
przekracza  wymiaru gospodarczego który wynosi dla; 

1. karpia    do 30 cm    i    powyżej 60 cm 
2. lina i pstrąga potokowego do 30 cm 
3. bolenia  do 50 cm 
4. sandacza   do 60 cm    i    powyżej 80 cm 
5. szczupaka   do 60 cm 
6. okonia  do 20 cm  
7. węgorz                                  do 60 cm  
8. pozostałe gatunki zgodnie z RAPR 

 
§ 5. Limit dobowy (w godz. 000 - 2400) złowionych i zatrzymanych 
ryb do zabrania z łowisk: 



  

 
1. brzana, certa, karp, lin, świnka -  2 szt. - (łącznie 3 szt.)            
2. kleń, jaź -          5 szt. (łącznie) 
3. leszcz -          5 szt. (powyżej długości 

całkowitej 30 cm) 
4. sandacz         1 szt. 
5. szczupak, boleń, troć wędrowna, troć jeziorowa, sieja, łosoś -  

                2 szt. (łącznie) 
6. sum -                                        1 szt. 
7. ryby łososiowate -         2 szt., na rzece Rudawie  

od jazu w Szczyglicach do jazu w Mydlnikach  łączny limit 
ryb łososiowatych  wynosi 1 szt.  

8. węgorz                                        2 szt. 
9. lipień i karaś pospolity - całkowity zakaz zatrzymywania.  
10. Łączny roczny limit połowu ryb łososiowatych oraz karpia, 

lina, szczupaka i sandacza  wynosi  30 szt. 
11. Łączna ilość zatrzymanych ryb wymienionych w § 5 pkt. 1-8 

nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby 
12. Łączny limit ryb zatrzymanych nie wymienionych w § 5. pkt 

1-8 (w tym leszcz o długości całkowitej do 30 cm) nie może 
przekroczyć 5 kg w ciągu doby. 

13. Limity połowu nie dotyczą: amura, czebaczka amurskiego, 
karasia srebrzystego, ryb z gatunku trawianka, sumika 
karłowatego, tołpygi, oraz raka pręgowanego i raka 
sygnałowego 

 
§ 6. Zabrania się: 

1. W obwodach rybackich - wody nizinne: 
a) połowu na żywą oraz martwą rybkę i jej części od 1 

stycznia do 30 kwietnia, w pozostałym okresie  
uzbrajania haczykiem innym niż z jednym ostrzem. 

b) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb. 
c) przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z 

ustalonych limitów dobowych. 
d) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem 

  

wędkowania. 
2. Na innych wodach - wody nizinne stojące: 

a) połowu na żywą oraz martwą rybkę i jej części od 1 
stycznia do 30 kwietnia, w pozostałym okresie 
uzbrajania haczykiem innym niż z jednym ostrzem. 

b) połowu na przynęty naturalne przy pomocy kuli wodnej 
lub spiruolino, 

c) wędkowania z wysp, 
d) wędkowania po zarybieniu zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi na tablicach informacyjnych na łowisku i na 
stronie internetowej www.pzw.krakow.pl. 

e) dokonywać połowu ryb na zbiorniku nr 1 w Przylasku 
Rusieckim (całym zbiorniku) od dnia 15 czerwca do dnia 
31 sierpnia w godzinach od 900 do 1900   

f) na zbiorniku Brzegi nr 2 zabierania, posiadania 
złowionych ryb, połowu ryb na haczyk inny niż bez 
zadziorowy lub pozbawiony zadzioru. 

g) na starorzeczu Podgórki Tynieckie (górny zbiornik) 
zabierania, posiadania złowionych ryb, połowu na żywą 
oraz martwą rybkę i jej części (nie dotyczy zawodów 
wędkarskich zgłoszonych użytkownikowi zbiornika) 

h) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb. 
i) przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z 

ustalonych limitów dobowych. 
j) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem 

wędkowania. 
3. W obwodach rybackich - wody górskie: 

a) połowu ryb na więcej niż jedną wędkę, 
b) połowu ryb przy użyciu podrywki 
c) stosowania dodatkowego dociążania sztucznej przynęty 

poza jej konstrukcją, 
d) wędkowania od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 

września do 31 grudnia na nw. odcinkach wód; Brodła, 
Cedron, Głogoczówka, Harbutówka, Prądnik, Rudno, 
Sanka, Szreniawa (od źródeł do ujścia pot. Ścieklec), 



  

Ścieklec, Wilga,  
e) połowu na streamera od 1stycznia do 31 stycznia i od 1 

września do 31 grudnia, na wodach nie wymienionych w 
pkt.3d 

f) spinningowania od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 
września do 31 grudnia na odcinkach wód; 

• Dłubnia (od mostu drogowego w miejscowości 
Wysocice do mostu kolejowego powyżej zalewu  
Zesławice 
• Krzeszówka (od ujścia Dulówki do połączenia z 
Racławką),  
• Regulka,  
• Raba (od mostu drogowego w Gdowie do ujścia 
Stradomki),  
• Rudawa (od połączenia Racławki z Krzeszówką do 
jazu w Mydlnikach) 
• Stradomka,  

g) zabierania, posiadania złowionych ryb, podbierania 
złowionych ryb do podbieraka innego niż z siatki 
bezwęzłowej, połowu ryb na haczyk inny niż bez 
zadziorowy lub pozbawiony zadzioru na nw. odcinkach 
wód;  

• Raba od mostu drogowego w Dobczycach do mostu 
drogowego w Gdowie  

• Rudawa  od mostu kolejowego powyżej drogi 
Zabierzów-Bolechowice do jazu w Szczyglicach. 

• Prądnik od mostu drogowego Zielonki-Witkowice do 
jazu w Parku Białoprądnickim. 

h) przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z 
ustalonych limitów dobowych, nie dotyczy wód 
wymienionych w pkt.3 lit. g. 

i) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem 
wędkowania nie dotyczy wód wymienionych w pkt.3 lit. g 

 

§ 7. Dopuszcza się dokonywanie amatorskiego połowu ryb ze 

  

środków pływających.  
1. W obwodach rybackich - wody nizinne z wyłączeniem zalewu 

Zesławickiego. 
2. W innych wodach - wody nizinne stojące: zbiorniki w 

Przylasku Rusieckim Nr 1, 2, 3, Bagry, Brzegi Nr 1 i 3 oraz 
Zalew na Piaskach (dawniej Kryspinów). 

3. Ww. połów odbywać się ma z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa określonych w przepisach o żegludze 
śródlądowej i przepisów określających zasady korzystania ze 
środków pływających 

§ 8. Podczas dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków 
pływających zabrania się: 

1. Używania silników spalinowych na wodach wymienionych w 
w § 7 pkt.2 

2. Stosowania metody trollingowej. 
3. Połowu w nocy (1 godzina po zachodzie do 1 godziny przed 

wschodem słońca)   
4. Stosowania metody spinningowej oraz połowu na żywą lub 

martwą rybkę i jej części w okresie od 1 stycznia do 30 
kwietnia 

§ 9. Instrukcja prowadzania rejestru połowu ryb:  
1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem 

w rejestrze kolumny; „Data połowu” (dzień i miesiąc) i  „Symbol 
łowiska”. (symbol łowiska znajduje się w wykazie wód 
załącznik nr 1, 2 i 3 ) Po godzinie 00:00 w przypadku 
dokonywania dalszego połowu ryb, należy dokonać wpisu 
nowej daty połowu. 

2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym 
określonym przez Zezwolenie na amatorski połów ryb w 
obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do 
połowu przez Okręg PZW w Krakowie w 2016 r. po złowieniu i 
zatrzymaniu musi być niezwłocznie (przed ponownym 
zarzuceniem wędki do wody) odnotowana w rejestrze połowu w 
odpowiedniej kolumnie; „Gatunek”, „Ilość”  i „Długość”.  

3. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód  należy po 



  

zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą, w 
przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego 
gatunku, wystarczy wpisać „Gatunek”, „Ilość”  i łączną  
szacunkową wagę. 

4. Na wodach obwodu rybackiego rzeki Raby nr 4 na odcinku od 
mostu drogowego w miejscowości Dobczyce do mostu 
drogowego w Gdowie, oraz rzeki Rudawy nr 1 na odcinku od 
mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice w 
Zabierzowie do jazu w Szczyglicach i Prądnik od mostu 
drogowego Zielonki-Witkowice do jazu w Parku 
Białoprądnickim po zakończeniu wędkowania należy złowione 
ryby odnotować w rejestrze połowu ryb (tabela nr 1) w 
odpowiedniej kolumnie „Gatunek”, „Ilość”  i „Długość”.  

5. Kolumnę „Szacunkowa waga” należy uzupełnić w miarę 
możliwości. 

6. Wędkarz przy zakupie składki okręgowej na 2017 rok 
zobowiązany jest zwrócić niniejsze zezwolenie wraz 
rejestrem połowu ryb w macierzystym kole. Wędkarz z 
innego Okręgu zobowiązany jest do zwrotu zezwolenie wraz 
rejestrem połowu ryb w macierzystym kole lub przesłania go 
na adres Okręgu PZW Kraków. 

7. W przypadku wyczerpania kolumn rejestru połowu ryb należy 
wymienić zezwolenie na nowe w Biurze ZO PZW Kraków u 
upoważnionego pracownika, zobowiązanego do przeliczenia 
i odnotowania w nowym zezwoleniu złowionych i 
zatrzymanych ryb.  

 
§ 10. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę 
dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy 
o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

Wykaz wód udost ępnionych do amatorskiego połowu ryb 
DLA POSIADACZY SKŁADKI ROCZNEJ CZŁONKOWSKIEJ  

OKRĘGOWEJ NIEPEŁNEJ „N” OKR ĘGU PZW W KRAKOWIE 

  

W 2016 R  
wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przyn ętami  

 

Symbol 
łowiska 

Nazwa i granice wód 
udostępnionych do 

amatorskiego połowu ryb. 

Rodzaj 

wody 

przynęt 
dozwolonych 

do 
zastosowania 

na  wodzie 

WG 2 Brodła - od źródeł do cofki 
zalewu „Skowronek” 

górska sztuczne i 
roślinne. 

SG 1 Cedron  - od źródeł do ujścia górska sztuczne i 
roślinne. 

DG 1 

Dłubnia - od mostu 
drogowego w m. Wysocice  
do mostu kolejowego 
powyżej zalewu Zesławice 

górska sztuczne 

D 1 

Dłubnia  – od mostu 
kolejowego powyżej zalewu 
Zesławice do ujścia potoku 
Baranówka wraz z zalewem 
Zesławickim  
z wył ączeniem;  
- części lewego zbiornika 
zalewu Zesławickiego (od 
nasypu kolejowego do tablic 
informacyjnych) w terminie 
od 1 kwietnia do 30 czerwca. 

nizinna naturalne i 
sztuczne 

W 3 Dłubnia  - od ujścia potoku 
Baranówka do ujścia 

nizinna naturalne i 
sztuczne 

W 3 
Drwinia Długa  - od źródeł 
do ujścia nizinna 

naturalne i 
sztuczne 

W 3 
Drwinka  - od źródeł do 
ujścia nizinna 

naturalne i 
sztuczne 



  

SG 1 

Głogoczówka  - od źródeł do 
połączenia Głogoczówki z 
Harbutówką w miejscowości 
Wola Radziszowska 

górska 
sztuczne i 
roślinne. 

SG 1 

Harbutówka  - od źródeł do 
połączenia Harbutówki z 
Głogoczówką w 
miejscowości Wola 
Radziszowska 

górska 
sztuczne i 
roślinne. 

RDG 1 

Krzeszówka - od ujścia 
Dulówki do połączenia z 
Racławką  
z wyłączeniem; 
-oznakowanego odcinka 
rzeki Krzeszówki w 
Krzeszowicach od mostu 
drogowego przy ul. 
Batalionów Chłopskich do 
mostu drogowego przy ul. 
Tadeusza Kościuszki, w 
ciągu całego roku 
kalendarzowego, ww. 
odcinek stanowi Obr ęb 
ochronny nr 7 - połów ryb w 
tym okresie stanowi 
przestępstwo. 

górska sztuczne 

W 3 Potok Ko ścielnicki  - od 
źródeł do ujścia 

nizinna naturalne i 
sztuczne 

NWG 

Prądnik  - od mostu 
drogowego na trasie Wielka 
Wieś - Przybysławice do 
mostu drogowego na trasie 
Witkowice - Zielonki i od jazu 
w Parku Białoprądnickim do 
ujścia 

górska sztuczne 

  

WG 3 

Prądnik  - od mostu 
drogowego Witkowice - 
Zielonki - do jazu w Parku 
Białoprądnickim 

górska sztuczne 

RG 4 
Raba - od mostu drogowego 
w Gdowie do ujścia 
Stradomki 

górska 
sztuczne i 
roślinne. 

WG 2 

Regulka  - od źródeł do 
nieczynnego stopnia 
wodnego w  miejscowości 
Okleśna 

górska 
sztuczne i 
roślinne. 

W 2 

Regulka - od nieczynnego 
stopnia wodnego 
w miejscowości Okleśna do 
ujścia 

nizinna naturalne i 
sztuczne 

RDG 1 

Rudawa  - od połączenia 
Racławki z Krzeszówką do 
mostu kolejowego powyżej 
drogi Zabierzów-
Bolechowice 

górska sztuczne 

W 2 

Rudawa  - od granicy strefy 
ochrony bezpośredniej 
ujęcia wody dla m. Krakowa 
na jazie  w Mydlnikach do 
ujścia 

nizinna 
naturalne i 
sztuczne 

WG 2 
Rudno  - od mostu 
drogowego na trasie Zalas – 
Brodła do ujścia 

górska sztuczne i 
roślinne. 

WG 2 

Sanka  - od granicy 
rezerwatu przyrody „Dolina 
Mnikowska” do mostu 
drogowego na trasie Kraków 
– Liszki 

górska 
sztuczne i 
roślinne. 



  

W 2 
Sanka - od mostu 
drogowego na trasie Kraków 
– Liszki do ujścia 

nizinna naturalne i 
sztuczne 

W 3 Serafa  - od źródeł do ujścia nizinna naturalne i 
sztuczne 

SG 1 

Skawinka  - od połączenia 
potoków Głogoczówki z 
Harbutówką do ujścia potoku 
Cedron 

górska 
sztuczne i 
roślinne. 

S 1 

Skawinka  - od połączenia 
Skawinki z Cedronem do 
wylotu kanału zrzutowego z 
Elektrociepłowni Skawina 

nizinna naturalne i 
sztuczne 

W 2 
Skawinka  - od wylotu kanału 
zrzutowego Elektrociepłowni 
Skawina do ujścia 

nizinna 
naturalne i 
sztuczne 

W 2 
Sosnówka  - od źródeł do 
ujścia nizinna 

naturalne i 
sztuczne 

RG 4 Stradomka  - od źródeł do 
ujścia 

górska sztuczne 

SZG1 Szreniawa - od źródeł do 
ujścia pot. Ścieklec  

górska sztuczne 

SZG2 
Szreniawa - od ujścia pot. 
Ścieklec do mostu w 
miejscowości Stogniowice 

górska sztuczne i 
roślinne 

SZ 2 
Szreniawa  - od mostu w 
miejscowości Stogniowice 
do ujścia 

nizinna
. 

naturalne i 
sztuczne 

SZG 1 
Ścieklec  - od źródeł do 
ujścia do rzeki Szreniawy w 
miejscowości Proszowice 

górska sztuczne 

  

WG 2 
Wilga  -od źródeł do mostu 
na ul. Kąpielowej w 
Krakowie 

górska sztuczne i 
roślinne. 

W 2 

Wilga  - od mostu na ul. 
Kąpielowej w Krakowie do 
ujścia  
z wył ączeniem;  
-  odcinka od jazu przy ul. 
Rydlówka do ujścia do rzeki 
Wisły w miejscowości 
Kraków w terminie  od 1 
kwietnia do 31 maja 

nizinna naturalne i 
sztuczne 



  

W 2 

Wisła  - od ujścia rzeki 
Skawy do korony stopnia 
wodnego „Dąbie”, w tym 
starorzecza Wisły „Podgórki 
Tynieckie”, „Wiślisko pod 
Skałą” i Kanał Łączany  
z wył ączeniem: 
- oznakowanego odcinka od 
stopnia wodnego Łączany 
do linii prostej przechodzącej 
przez punkty położone na 
prawym i lewym brzegu rzeki 
na wysokości prawego 
brzegu ujścia zrzutu wody z 
elektrowni w ciągu całego 
roku kalendarzowego, w 
okresie od 1 stycznia do 
31 maja ww. odcinek 
stanowi Obr ęb ochronny 
nr 1,  - połów ryb w tym 
okresie stanowi 
przestępstwo. 
- oznakowanego odcinka od 
stopnia wodnego Kościuszko 
do linii prostej przechodzącej 
przez punkty położone na 
prawym i lewym brzegu 
rzeki, 200 m poniżej stopnia 
w ciągu całego roku 
kalendarzowego, w okresie 
od 1 stycznia do 31 maja 
ww. odcinek stanowi 
Obręb ochronny nr 2,  - 
połów ryb w tym okresie 
stanowi przestępstwo. 
- części dolnego zbiornika 
Podgórki Tynieckie na 
wysokości budynku przy ul. 
Kolna 2 w Krakowie wraz z 
kanałem przechodzącym 

nizinna 
naturalne i 
sztuczne 

  

W 3 

Wisła  - od korony stopnia 
wodnego „Dąbie” do ujścia 
rzeki Raby  
z wył ączeniem:  
- oznakowanego odcinka od 
stopnia wodnego „Dąbie” do 
linii prostej przechodzącej 
przez punkty położone na 
prawym i lewym brzegu rzeki 
wyznaczone tablicami 
informacyjnymi, (około 200 
m  ) poniżej stopnia w ciągu 
całego roku 
kalendarzowego,  
- oznakowanego odcinka od 
stopnia wodnego „Przewóz” 
do linii prostej przechodzącej 
przez punkty położone na 
prawym i lewym brzegu rzeki 
wyznaczone tablicami 
informacyjnymi, (około 200 
m  ) poniżej stopnia w ciągu 
całego roku 
kalendarzowego,  
- zamkniętej części brzegu 
basenu portowego  Płaszów 
w miejscowości Kraków 
należącego do 
Przedsiębiorstwa  Namarol i  
-  odcinka kanału (od wrót 
śluzy do ujścia do Wisły) na 
stopniu wodnym „Przewóz” 
w terminie od 1 kwietnia do 
31 maja. 

nizinna naturalne i 
sztuczne 



  

BAG  Zbiornik Bagry  
nizinna

, 
stojąca 

naturalne i 
sztuczne 

BRZ Zbiorniki Brzegi nr 1,2,3  
nizinna

, 
stojąca 

naturalne i 
sztuczne 

BU 

Zalew Budzy ński - brzeg 
wspólnoty gruntowej wsi 
Budzyń-według 
oznakowania 

nizinna
, 

stojąca 

naturalne i 
sztuczne 

PRZ 1 
Zbiorniki Przylasku 
Rusieckiego nr 
1,7,12,13,14 

nizinna
, 

stojąca 

naturalne i 
sztuczne 

CZ Wiślisko Czernichów  
nizinna

, 
stojąca 

naturalne i 
sztuczne 

  

 
ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

Wykaz wód udost ępnionych do amatorskiego połowu ryb DLA 
POSIADACZY SKŁADKI ROCZNEJ CZŁONKOWSKIEJ 

OKRĘGOWEJ PEŁNEJ „P” OKR ĘGU PZW W KRAKOWIE  
W 2016 R  

wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przyn ętami  
 

Symbol 
łowiska 

Nazwa i granice wód 
udostępnionych do 

amatorskiego połowu ryb. 

Rodzaj 

wody 

przynęt 
dozwolonych 

do 
zastosowania 

na  wodzie 

NRG 4 
Raba - od mostu drogowego 
w Dobczycach do mostu 
drogowego w Gdowie 

górska 
sztuczna 
mucha 

NRDG 
1 

Rudawa  - od mostu 
kolejowego powyżej drogi 
Zabierzów-Bolechowice do 
jazu w Szczyglicach 

górska sztuczne 

RDG 1 
Rudawa - od jazu w 
Szczyglicach do jazu w 
Mydlnikach 

górska sztuczne 

PRZ 2 
Zbiorniki Przylasku 
Rusieckiego nr 2,3,9  

nizinna, 
stojąca 

naturalne i 
sztuczne 

KR Zalew Na Piaskach  (dawniej  
Zbiornik Kryspinów)  

nizinna, 
stojąca 

naturalne i 
sztuczne 

ORAZ WODY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
Wykaz wód udost ępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z 

symbolami łowisk i dozwolonymi przyn ętami na wodach 
użytkowanych przez Okr ęg PZW w Tarnowie w roku 2016  

Dotyczy wyłącznie członków Okręgu PZW Kraków posiadających składkę roczną 
członkowską okręgową Pełną lub Niepełną 2015 r 

 

  



  

Symbol 
łowiska 

Nazwa i granice wód 
udostępnionych do 

amatorskiego połowu ryb. 

Rodzaj 

wody 

przynęt 
dozwolonych 

do 
zastosowania 

na wodzie 

R 5 Raba – od ujścia Stradomki 
do mostu w Chełmie 

nizinna 
 Sztuczne 

odcinek złów 
i wypuść 

R 5 
Raba – od mostu w Chełmie 
do ujścia do Wisły nizinna 

naturalne i 
sztuczne 

W 4 
Wisła  – od ujścia Raby do 
mostu drogowego w m. 
Górka (Koszyce – Tarnów) 

nizinna 
naturalne i 
sztuczne 

 

Na wodach udostępnionych dla amatorskiego połowu ryb, 
wymienionych w załączniku nr 3 obowiązują warunki dokonywania 
połowu ryb ustalone przez Okręg PZW Tarnów. 

 

 
 

INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Na wodach nizinnych stojących zabrania się parkowania 
pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody, minimum 10 
m. 

2. Zabrania się postoju wszystkimi rodzajami przyczep 
campingowych na terenie przylegającym do zbiorników 
Przylasek Rusiecki i Brzegi bez odpowiedniej opłaty 
określonej uchwałą ZO PZW w Krakowie nr 116 z dnia 
03.11.2015 r. 

3. Parkowanie samochodem na dopuszczonym do wędkowania 
brzegu Zalewu Budzyńskiego jest bezpłatne w okresie od     
1 stycznia do 15 maja oraz od 15 września do 31 grudnia w 
wyznaczonym miejscu. 

  

4. Zobowiązuje się osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb 
z wykorzystaniem przyrządów służących do sondowania i 
oznaczania łowiska tzw. znaczników, bojek do usunięcia z 
łowiska po zakończeniu połowu. 

5. Zabrania się wjazdu na cyple zbiorników 2, 3 i 9 Przylasku 
Rusieckiego za wyjątkiem; 

• wodowania sprzętu pływającego w miejscu do tego 
wyznaczonym, 

• osób prowadzących czynności kontrolne, 
• osób wykonujących prace gospodarcze zlecone przez 

użytkownika.  
6. Przerabianie lub podrabianie niniejszego dokumentu oraz 

posługiwanie się przerobionym lub podrobionym 
dokumentem jako autentycznym stanowi przestępstwo z art. 
270 Kodeksu Karnego, zagrożone; karą grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.  

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę 
posiadającą niniejsze zezwolenie przepisów o amatorskim 
połowie ryb – wydający może je cofnąć oświadczeniem 
doręczonym jego posiadaczowi. 

 
ADNOTACJE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTROLI 

 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………



  

TELEFONY ALARMOWE 
 
999 - Pogotowie Ratunkowe 998 - Straż Pożarna 997 - Policja 

986 - Straż Miejska 981 - Pomoc drogowa 
WAZNIEJSZE TELEFONY, KONTAKTY 
 
Komisariat Wodny Policji w Krakowie  30-323 Kraków  ul. Tyniecka 16  
tel. 12-615-25-55, 12-269-27-11 
 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Wydział Rolnictwa 31-156 Kraków ul. Basztowa 22 

tel. 123921873,  fax. 123921481, e-mail  wr@malopolska.uw.gov.pl 
 
Małopolski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych w Krakowie  31-153 Kraków  ul. Szlak 73 

tel. 012 634 40 33,  fax. 012 618 80 10, e-mail  ekmi@mzmiuw.krakow.pl 
 
Państwowa Straż Rybacka - Małopolska Komenda Wojewódzka PSR w Krakowie  31-156 Kraków 
ul. Basztowa 22 
tel. 12 392 13 20, 12 392 13 18, fax. 12 392 13 19, tel. patrolowy  691 349 961 

e-mail  psr@malopolska.uw.gov.pl, 
 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 31-109 Kraków  ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego 22, 
tel. 12 62-84-130, 12 62-84-106, fax. 12 430-10-35, 423-32-53 

e-mail  poczta@krakow.rzgw.gov.pl 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie  31-011 Kraków  Plac Szczepański 5  

tel.12 422 48 95, fax. 12 422 36 12, e-mail  wiosinfo@krakow.pios.gov.pl  
internet www.krakow.pios.gov.pl 
 
ZO PZW w Bielsko-Białej - biuro  43-300 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 11 

tel. 33 816 20 92, e-mail bielsko.biala@pzw.pl, 
pzw_bielsko@op.pl, internet  www.pzwbielsko.pl 
 

  

ZO PZW w Krakowie - biuro  31-751 Kraków  ul. Bulwarowa 43 

tel. 12 643 16 65, 12 643 69 35,  e-mail  okreg@pzw.krakow.pl  internet   

www.pzw.krakow.pl 
 
ZO PZW w Tarnowie - biuro 33-100 Tarnów ul. Ochronek 24 

tel./fax. 14 621 33 92  e-mail  pzwtarnow@op.pl 
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 987 lub 12 392 13 00 

 


