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ZEZWOLENIE OKRESOWE 
/jedno- trzy- siedmio-dniowe/* 
Na amatorski połów ryb wędką 

dla CZŁONKÓW PZW 
 
Imię i Nazwisko………………………...…………..………. 
 

Nr karty wędkarskiej ………...…………………...……….. 
 

Ważne na dzień/dni………………......………………2018 
 

(na podstawie art.7 ust 2 i 2a Ustawy z dnia 18.04.1985 o Rybac-
twie Śródlądowym z późniejszymi zmianami)  
 

*niepotrzebne skreślić 
 
1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na 

wodach użytkowanych przez Okręg PZW Bielsko-
Biała zgodnie z poniższymi zasadami po wniesieniu 
składki członkowskiej. 

2. Dowodem wniesienia składki, o której mowa w pkt 1 
są znaki składki trwale umieszczone w legitymacji 
członkowskiej PZW. 

3. Zezwolenie ważne jest jedynie wraz z legitymacją 
członkowską PZW i kartą wędkarską oraz potwier-
dzeniem dokonania wpłaty z wpisaną datą połowu. 
Brak wpisu daty połowu – zezwolenie nieważne. 

4. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na za-
sadach określonych w regulaminie amatorskiego Po-
łowu Ryb (RAPR) uchwalonym przez Zarząd Główny 
PZW. 

5. Odstępstwa od zasad przewidzianych w/wym. Regu-
laminem oraz wykaz wód udostępnionych do wędko-
wania określają zapisy w dalszej części Zezwolenia. 

6. Obowiązuje uproszczona rejestracja połowów - wpis 
ryb wymienionych w pkt.2 Regulaminu Połowu Ryb 
na wodach Okręgu PZW Bielsko-Biała 

 
Wykaz łowisk Okręgu PZW Bielsko-Biała 

SO-1 rzeka Soła i potok Koszarawa od źródeł do Zbior-
nika Zaporowego Tresna wraz ze wszystkimi ich dopły-
wami na tym odcinku (woda górska). 
SO-2 Zbiornik Zaporowy Tresna (woda nizinna), dopły-
wy uchodzące do Zbiornika Zaporowego Tresna tj. po-
toki: Żylica, Łękawka, Kocierzanka (woda górska). 
SO-3 Zbiornik Zaporowy Porąbka (woda nizinna), wszy-
stkie dopływy uchodzące do Zbiornika Zaporowego Po-
rąbka (woda górska). 
SO-4 rzeka Soła od zapory w Porąbce do mostu drogo-
wego w Porąbce z wyłączeniem wód Zbiornika Zapo-
rowego Czaniec (woda górska). 
SO-5 rzeka Soła od korony zapory w Czańcu do mostu 
drogowego w miejscowości Łęki wraz ze wszystkimi 
dopływami prawo i lewobrzeżnymi na tym odcinku (wo-
da górska), od mostu drogowego w miejscowości Łęki 
do ujścia do rzeki Wisły wraz ze wszystkimi dopływami 
na tym odcinku (woda nizinna). 
SK-1 rzeka Skawa od źródeł do ujścia potoku Stry-
szawka wraz ze wszystkimi dopływami na tym odcinku 
(woda górska). 
SK-3 rzeka Skawa od ujścia potoku Ponikiewka do jazu 
w Grodzisku wraz ze wszystkimi dopływami prawo i 
lewobrzeżnymi na tym odcinku (woda górska), od jazu 
w Grodzisku do ujścia do rzeki Wisły wraz ze wszystki-
mi dopływami na tym odcinku (woda nizinna) z wyłą-
czeniem wód potoku Wieprzówka (woda górska). 
D-001 – staw Drogomyśl w Drogomyślu. 

 
 
 
 

REGULAMIN POŁOWU RYB 
NA WODACH OGÓLNIE DOSTĘPNYCH  

OKRĘGU PZW BIELSKO-BIAŁA 
1.   Na wodach ogólnie dostępnych Okręgu PZW Biel-

sko-Biała obowiązują przepisy Regulaminu Ama-
torskiego Połowu Ryb oraz zapisy w Informatorze 
Wód Krainy Pstrąga i Lipienia.  

2.  Z dniem 01 stycznia 2018r. wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
Podwyższa się wymiar ochronny dla niżej wymienio-
nych gatunków ryb 
Karp  - 35cm  (Tresna, Porąbka) 
Amur   - 40cm 
Okoń  - 18cm (nie dotyczy wód kra- 

iny pstrąga i lipienia) 
Sandacz  - 50cm 
Szczupak  - 50cm 
Świnka  - 30cm 
Lipień  - 30cm 
Węgorz  - 60cm 
Pstrąg potokowy - 30cm 

3.  Dozwolony połów niżej wymienionych gatunków ryb 
a) Sum od dnia 01 czerwca do 31 grudnia 
b) Węgorz od dnia 01kwietnia do 30 listopada 

4.  Na Zbiornikach Zaporowych Tresna i Porąbka ogra-
nicza się limit dobowy połowu leszcza do 10 szt. 

5.  Z dniem 01.01.18r wprowadza się górne ochronne 
wymiary dla niżej wymienionych gatunków ryb, 
gdzie po złowieniu ryby powyżej wskazanego 
wymiaru należy ją natychmiast uwolnić. Na wodach 
krainy pstrąga i lipienia dotyczy wyłącznie pstrąga, 
pozostałe gatunki bez górnego wymiaru. 
Szczupak  - powyżej 80cm 
Sandacz  - powyżej 80cm 
Boleń  - powyżej 80cm 
Okoń  - powyżej 35cm 
Karp  - powyżej 65cm 
Pstrąg potokowy - powyżej 50cm 

6.  Ogranicza się limit dobowy połowu sandacza i 
szczupaka do 2 sztuk łącznie, przy czym ilość zło-
wionych ryb w/w gatunków nie może przekroczyć 
łącznie 50 sztuk rocznie. 

7.  Ogranicza się limit dobowy połowu świnki do 5 
sztuk, przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunku 
nie może przekroczyć 50 sztuk rocznie. 

8.  Ogranicza się limit dobowy połowu klenia i jazia do 
10 sztuk (łącznie). 

9.  Ogranicza się limit dobowy połowu okonia do 10 
sztuk, nie więcej niż 5,0kg (nie dotyczy wód gór-
skich). 

10.  Wprowadza się dla wszystkich gatunków pstrąga 
(potokowy, źródlany, tęczowy) i lipienia dobowy limit 
połowu do 2 sztuk łącznie (4 sztuk łącznie w tygo-
dniu), przy czym ilość złowionych ryb w/w gatunków 
nie może przekroczyć łącznie 30 sztuk rocznie. 

11.  W siatkach do przechowywania ryb może znajdo-
wać się tylko jeden limit dobowy złowionych ryb, nie-
zależnie od czasu jaki wędkarz przebywa na ło-
wisku. 

12.  Wprowadza się całoroczny zakaz połowu strzebli 
potokowej. 

13.   Wprowadza się zakaz połowu ryb od korony Zapo-
ry Zbiornika Tresna do wiszącej kładki dla pieszych 
(kanał łączący Zbiorniki Zaporowe Tresna i Porąbka) 
w okresie od 01marca do 31 maja - naturalne tarli-
sko, a w pozostałym okresie czasu od korony zapory 
zbiornika Tresna do ujścia potoku Roztoka. 

14.  Na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód rybacki nr 
2 rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód 
rybacki nr 3 rzeki Soły dozwolony połów ryb  z łodzi 
od dnia 01 czerwca do dnia 30 września cało-
dobowo, a od dnia 01 października do dnia 31 grud-



nia połów ryb ze środków pływających dozwolony od 
świtu do zmierzchu. 

15.   Wprowadza się całoroczny zakaz połowu ryb na 
odcinku od korony zapory w Czańcu do miejsca wy-
pływu biologicznego wody w rzece Sole w odległości 
około 150m (oznaczony tablicami). 

16.  Wprowadza się zakaz połowu ryb od dnia 01 stycz-
nia do dnia 15 maja w rzece Sole na odcinku od mo-
stu drogowego (Most Jagielloński - nowy most) w 
Oświęcimiu do mostu kolejowego w Oświęcimiu. 
(Obręb ochronny nr 3 – Uchwała nr 1251/12 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dn. 16.10.12r). 

17.  W Obwodzie rybackim nr 4 rzeki Soły od tablicy 
informacyjnej poniżej zapory w Porąbce do mostu 
drogowego wprowadza się całkowity zakaz zabie-
rania złowionych ryb pstrąga i lipienia. Dozwolony 
połów ryb metoda spinningową od dnia 01 czerwca 
do 31 sierpnia z zastosowaniem przynęt z pojedyn-
czym hakiem pozbawionym zadzioru. 

18.  Wprowadza się zakaz połowu szczupaka na Zbior-
niku Zaporowym Tresna SO-2 i Zbiorniku Zaporo-
wym Porąbka SO-3 od 01 stycznia do 31 maja. 

19.  Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na rzece 
Sole SO-5 w odległości 50m od jazu w Broszko-
wicach w górę oraz 50m od jazu w dół rzeki (obręb 
ochronny nr 4 - Uchwała nr 1251/12 Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego z dn. 16.10.12r). 

20. Wprowadza się z dniem 01-01-2015 roku w Obwo-
dzie Rybackim nr 3 rzeki Skawy na odcinku od ujścia 
potoku Ponikiewka do mostu drogowego w Wadowi-
cach całkowity zakaz zabierania złowionych ryb (od-
cinek no-kill). Obowiązują przynęty budowane na 
hakach pozbawionych zadzioru. 

21.  Wprowadza się z dniem 01-01-2015 roku w Obwo-
dzie Rybackim nr 1 rzeki Skawy na odcinku od 
Ośrodka Zarybieniowego PZW w Zawoi do mostu 
drogowego Na Przysłop całkowity zakaz zabierania 
złowionych ryb (odcinek no-kill). Obowiązują przynę-
ty budowane na hakach pozbawionych zadzioru. 

22.  Wprowadza się zakaz połowu ryb w obwodzie Ry-
backim nr 5 rzeki Soły od jazu na ujęciu wody (Sta-
rorzecze) w ciągu ulicy Solnej do oczyszczalni ście-
ków w Zasolu Bielańskim w dniach 01.01-30.04 - 
Strefa Ochronna. 

23.  Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na rzece 
Skawie SK-3 w odległości 50m powyżej jazu w Gro-
dzisku do mostu drogowego poniżej jazu (obręb 
ochronny nr 5 - Uchwała nr 1251/12 Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego z dn. 16.10.12r). 

24.  Obowiązuje zakaz połowu na rzece Skawie SK-3 w 
odległości 50m powyżej progu w miejscowości Pod-
olsze i 200m poniżej progu w okresie od 01 wrzesień 
do 31 maja (obręb ochronny nr 6 - Uchwała nr 
1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 
16.10.12r). 

25.  Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę na wszystkich 
wodach otwartych Okręgu Bielsko-Biała w okresie od 
01 stycznia do 31 maja. 

26. Na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód rybacki nr 2 
rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód 
rybacki nr 3 rzeki Soły wprowadza się całkowity za-
kaz stawiania markerów, znaczników, bojek umoco-
wanych na stałe w odległości powyżej 50 metrów od 
brzegu. 

27.  W składce okresowej 1, 3 i 7-dniowej zawarta jest 
opłata za połów ze środków pływających bez do-
datkowych dopłat. 

28.  Na łowisku w Drogomyślu (D-001) dozwolony połów 
ryb z wyjątkiem poniedziałku i piątku od świtu do 
zmierzchu. 
Obowiązują limity roczne połowu ryb: 
karp, lin, szczupak, sandacz, sum, amur (20 sztuk 
łącznie na rok) 

Pozostałe gatunki ryb zgodnie z Regulaminem Ama-
torskiego Połowu Ryb, nie więcej niż 5kg/dobę. 

29.  Rejestracji (wpisu do rejestru połowu) ryb objętych 
limitami wagowymi i gatunków nie objętych limitami 
ilościowymi należy dokonać nie później niż przed 
opuszczeniem łowiska 

 
Nie przestrzeganie zasad w/w Regulaminu oraz 
RAPR skutkuje możliwością zatrzymania Zezwolenia 
na amatorski połów ryb przez uprawnione służby 
bez odszkodowania oraz skierowanie wniosków o 
ukaranie do Sądów Powszechnych i Koleżeńskich w 
zależności od rangi popełnionego czynu (przestęp-
stwo czy wykroczenie).  

 
Zarząd Okręgu PZW Bielsko-Biała 

 
 

Rejestr połowu ryb 

Data Numer 
łowiska 

Gatunek 
ryby 

sztuk cm/kg 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Uwagi SSR: 


