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UPRAWNIONY DO RYBACTWA: 

POLSKI ZWIĄZEK WEDKARSKI  

Okręg w Legnicy 

LEGNICA, ul. Żwirki i Wigury 5 
 

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 ___ / ___ /2020 r. (jeden dzień) 

 
WAŻNE: od ___ / ___  do ___ / ___ /2020 r. (3  lub 7  dni) 

 
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 Legnicy, zgodnie z  wykazem wód określo-
nym w załączniku nr 2 
2. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w 
„Regulaminie amatorskiego połowu ryb” uchwalonym przez Zarząd Główny 
PZW, Zasadach Amatorskiego Połowu Ryb w wodach Okręgu PZW Legnica 
oraz niniejszym Zezwoleniu.  
3. Odstępstwa od w/w określają szczegółowe zapisy ustalone  w za-
łączniku nr 1 do zezwolenia. 
4. Osoby uprawiające amatorski połów ryb na podstawie  zezwoleń 
okresowych zwolnione są z prowadzenia rejestracji połowu ryb na 
wodach objętych rejestracją w Okręgu PZW Legnica. 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ INSTRUKCJA 
1. Zezwolenie upoważnia do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie w 

terminie : 1 dzień  oraz  3 lub 7 kolejnych dni. 
2. Zezwolenie jest ważne w okresie wpisanym w zezwoleniu wraz z po-

twierdzeniem wniesienia składki lub opłaty na potwierdzonym przele-
wie bankowym lub przekazie pocztowym, na których wpisano taką 
samą datę  połowu ryb jak i w zezwoleniu, (w przypadku różnych dat  
zezwolenie traci swą ważność), a ponadto: 

 członek PZW jest zobowiązany posiadać kartę wędkarską i legitymację 
członkowską PZW z aktualną składką członkowską ogólnozwiązkową, 

 niezrzeszony w PZW jest zobowiązany posiadać kartę wędkarską, nie 
dotyczy to cudzoziemca czasowo przebywającego w Polsce.  

3. Druk zezwolenia należy pobrać ze strony internetowej Okręgu PZW w   
    Legnicy.   
4. W zezwoleniu wpisuje się: 

 termin amatorskiego połowu ryb,  

 wysokość wniesionej składki lub opłaty - zgodnej z tabelą zamiesz-
czoną poniżej,  

 imię i nazwisko oraz numer karty wędkarskiej (nr karty nie dotyczy 
cudzoziemca czasowo przebywającego w Polsce).  

5. Wpłatę składki lub opłaty dokonuje się przelewem lub przekazem    
pocztowym – druk do pobrania ze strony internetowej Okręgu. 

6. Tabela składek i opłat okresowych: 

Składka dla członka PZW: 

Metoda 1 dzień 3 dni 7 dni 

Składka niepełna uprawniająca do ama-
torskiego połowu ryb z brzegu w wodach 
nizinnych (metody wędkowania określone 
są w Regulaminie Amatorskiego Połowu 
Ryb i Zezwoleniu)   

30,00 60,00 100,00 

Składka niepełna uprawniająca do węd-
kowania ze środków pływających na dwie 
wędki spławikowo-gruntowe lub metodą 
spinningową na wodach nizinnych 

40,00 70,00 120,00 

Składka niepełna uprawniająca do węd-
kowania metodą muchową lub spinningo-
wą na wodach krainy pstrąga i lipienia   

50,00 100,00 140,00 

Składka niepełna uprawniająca do węd-
kowania metodą trollingową na wodach 
nizinnych 

50,00 100,00 140,00 

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i 
wszystkie metody wędkowania zgodnie z 
Zezwoleniem 

60,00 120,00 180,00 

 
Opłaty dla osób niezrzeszonych w PZW: 

Metoda 1 dzień 3 dni 7 dni 

Opłata niepełna uprawniająca do amator-
skiego połowu ryb z brzegu na wodach 
nizinnych (metody wędkowania określone 
w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb 
i Zezwoleniu)  

40,00 90,00 160,00 

Opłata niepełna uprawniająca do wędko-
wania ze środków pływających na dwie 
wędki spławikowo-gruntowe lub metodą 
spinningową na wodach nizinnych 

70,00 110,00 180,00 

Opłata niepełna uprawniająca do wędko-
wania metodą muchową lub spinningową 
na wodach krainy pstrąga i lipienia 

90,00 160,00 250,00 

Opłata niepełna uprawniająca do wędko-
wania metodą trollingową na wodach 
nizinnych 

90,00 160,00 250,00 

Opłata pełna na wszystkie rodzaje wód i 
wszystkie metody wędkowania zgodnie z 
Zezwoleniem 

110,00 220,00 280,00 

 
7. Numer konta bankowego: 
    Polski Związek Wędkarski 
    Okręg w Legnicy 
    59-220 Legnica ul. Żwirki i Wigury 5 
Nr konta dla członków PZW: 67 2030 0045 1110 0000 0249 2090 
Nr konta dla niezrzeszonych w PZW: 66 1600 1462 1023 2264 0000 0002 
 
Okręg PZW w Legnicy zastrzega sobie prawo do odebrania niniejszego 
Zezwolenia osobie łamiącej przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym 
oraz Zasad Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujących na użytkowanych 
przez siebie wodach. 
Okręg PZW w Legnicy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków węd-
kowania w trakcie roku. 
 

Załącznik nr 1 do  ZEZWOLENIA OKRESOWEGO na amatorski połów ryb wędką 
 

WYKAZ ODSTĘPSTW 
od „Zasad Amatorskiego Połowu Ryb na  wodach Okręgów PZW 
Legnica, Wałbrzych i Wrocław” obowiązujących na wodach użytko-
wanych przez Okręg PZW w Legnicy w 2020 roku 
Polski Związek Wędkarski  Okręg w Legnicy, jako uprawniony do rybactwa na 
podstawie § 47 pkt 10 i 15 Statutu PZW  Uchwałą  nr 86/2019 Zarządu Okręgu 
PZW w Legnicy z dnia 31.10.2019 r. ustala n/w szczegółowe  odstępstwa w 
Okręgu PZW Legnica od „Zasad Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujących na 
wodach administrowanych przez Okręg PZW w Legnicy, Wałbrzychu i we Wro-
cławiu w 2020 roku”: 
1. W zbiorniku zaporowym Słup obowiązują następujące odstępstwa: 
 zbiornik Słup jest udostępniony do wędkowania ze środków pływających w 

okresie od 01 czerwca do 31 października w porze dziennej czyli od świtu    
(1 godz. przed wschodem słońca) do zmierzchu (1 godz. po zachodzie słoń-
ca) wg obowiązującego kalendarza, 

 wymiar ochronny dla sandacza w wysokości do 55 cm, 
 zakaz połowu ryb metodą trollingu, 
 limit połowu sandacza w ciągu doby (w godz. 0.00 do 24.00) 1 szt. 
 limit połowu okonia w ciągu doby (w godz. 0.00 do 24.00) do 3 kg, 
 limit połowu leszcza w ciągu doby (w godz. 0.00 do 24.00) do 10 kg., 
 całkowity zakaz połowu na żywą i martwą rybkę lub jej części 01 stycznia do 

31 maja. 
2. Na odcinku rzeki Szprotawa od  przepompowni w Ostaszowie do  mostu 
kolejowego w Przemkowie – teren rezerwatu „Stawy Przemkowskie” obowiązuje 
zakaz wędkowania. 
3. Wody oznaczone literą „P” dopuszczone są do amatorskiego połowu ryb  ze 
środków pływających. Obowiązuje zakaz stosowania silników o napędzie spali-
nowym z wyłączeniem rzeki Odry (stosowanie silników bez ograniczeń mocy). 
4. Zasady wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia  określone  są  w  
„Wykazie wody krainy pstrąga i lipienia - Informator na lata 2018 - 2020”. 
 
 



 
5. Na  wszystkich wodach  krainy pstrąga i lipienia  w Okręgu PZW Legnica obowią-
zuje połów ryb  na przynęty sztuczne uzbrojone w haki bezzadziorowe lub pozba-
wione zadziorów. 
6. Na rzece Kaczawa od ujścia potoku Bystrzyk (jego prawego brzegu) do 
ujścia rzeki Czarna Woda do Kaczawy w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 
grudnia 2020 r. dopuszcza się połów ryb na przynęty roślinne uzbrojone w haki 
bezzadziorowe lub pozbawione zadziorów . 
7. Na odcinku rzeki Kaczawa od jazu powyżej mostu na ul. Jaworzyńskiej w 
Legnicy do ujścia rzeki Czarna Woda do Kaczawy obowiązuje łowisko typu 
„złów i wypuść”, na którym obowiązuje zakaz zabierania, zabijania i posiadania 
przy sobie złowionych ryb, w tym także z innych łowisk.  
8.  Na odcinku rzeki Kaczawa od jazu powyżej mostu na ul. Jaworzyńskiej w 
Legnicy do mostu na ul. Bielańskiej w Legnicy w okresie od 01 września do 31 
grudnia obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb. 
9. Na wszystkich dopływach rzeki Kaczawa (za wyjątkiem rzeki Czarna Woda, 
Wierzbiak i Nysa Szalona) nie wymienionych w „Wykazie wód krainy pstrąga i 
lipienia – Informator na lata 2018-2020”, a znajdujących się w obwodach rybac-
kich na obszarze działania Okręgu, obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego 
połowu ryb. 
10. Na odcinku rzeki Nysa Szalona od mostu na drodze Stary Jawor - Piotrowi-
ce do zbiornika Słup w okresie od 01 marca do 30 kwietnia każdego roku obo-
wiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb. 
11. W terminie od 01 stycznia do 31 maja każdego roku obowiązuje zakaz 
stosowania trollingu na wszystkich wodach udostępnionych do amatorskiego 
połowu ryb ze środków pływających. 
12. Na jeziorze Tatarak obowiązuje całoroczny zakaz stosowania trollingu. 
13. Zezwala się na używanie modeli zdalnie sterowanych do wywozu przynęt 
wyłącznie na akwenach jezior: Jaśkowice, Koskowice, Kunice i Tatarak oraz 
zbiornikach zaporowych Lena II i Słup. 
14. Z uwagi na przyduchę letnią w 2019 roku, konieczność odbudowy populacji 
ryb oraz prowadzenie specjalistycznych badań wprowadza się zakaz amator-
skiego połowu ryb ze środków pływających na jeziorze Koskowice w 2020 roku. 
15. W związku z koniecznością ograniczenia ilości biogenów i ograniczeniem 
zasypywania dna zbiornika składnikami zanęt powodującymi powolne wypłyca-
nie akwenów ogranicza się ilość stosowania zanęt do 10 litrów na dobę lub      
w przypadku zawodów wędkarskich do 10 litrów zanęt na turę w jeziorach: 
Jaśkowice, Koskowice, Kunice, Tatarak i zbiorniku zaporowym Mściwojów.   
Aktualne informacje oraz zasady amatorskiego połowu ryb w wodach Okrę-
gu PZW w Legnicy znajdują się na stronie internetowej: 
www.pzw.org.pl/legnica 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
Zgodnie z „Regulaminem amatorskiego połowu ryb” uchwalonym przez Zarząd 
Główny PZW, w przypadku: 
- zauważenia zanieczyszczenia wody, lub jego skutków, jak np. śnięcie ryb, 
zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, uprawiający amator-
ski połów ryb wędką ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd 
najbliższego koła PZW lub Okręgu PZW, policję, najbliższy organ administracji 
samorządowej lub Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; 
- złowienia ryby oznakowanej przeznaczonej do zabrania, uprawiający amator-
ski połów ryb wędką ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu PZW, na 
terenie, którego została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej 
linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz 
miejsce, datę i godzinę złowienia.  
-  „Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie 
w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed 
rozpoczęciem połowu„ 

A P E L 
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, Wędkarzu! 
W przypadku zauważenia zdarzenia mającego znamiona kłusownictwa, 
prosimy o pilne powiadomienie - w miarę posiadanych możliwości: Spo-
łecznej Straży Rybackiej najbliższego koła PZW, biura Zarządu Okręgu 
PZW, Państwowej Straży Rybackiej lub Policji. 
Posterunek Państwowej Straży Rybackiej w Legnicy tel. 507 135 854 
Biuro Zarządu Okręgu PZW w Legnicy tel. 76-852 47 48 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Delegatura w Legnicy, tel. 76-850 61 21 
Społeczna Straż Rybacka tel. 663 333 459,  663 333 462 
Policja tel. 997 
 

Załącznik nr 2 do  ZEZWOLENIA OKRESOWEGO na amatorski połów ryb wędką 
 

WYKAZ WÓD 
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Legnica 

udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędką 
 

1. Rzeki górskie: 
 
Nr wody           Nazwa wody/obwodu rybackiego 

211 Rzeka Kaczawa od ujścia potoku Wilcza do ujścia rzeki Czarna 

Woda - obwód rybacki Kaczawa nr 2  

                (pow. 22,72 ha). 

                 Na odcinku rzeki Kaczawy od jazu powyżej mostu na ul. Jawo-

rzyńskiej w Legnicy do ujścia rzeki Czarna Woda do Kaczawy 

obowiązuje łowisko typu „złów i wypuść”, na którym obowiązuje 

zakaz zabierania, zabijania i posiadania przy sobie złowio-

nych ryb na innych łowiskach. 

212 Rzeka Nysa Szalona od źródeł do zbiornika  zaporowego Słup i 

od zbiornika do ujścia do rzeki Kaczawy  obwód rybacki Zbior-

nik Słup na rzece Nysa Szalona nr 1  

(pow. 18,79 ha) 

213 Rzeka  Skora od południowej granicy wsi Proboszczów do mo-

stu drogowego w Chojnowie przy ul. Legnickiej - obwód rybacki 

rzeki Czarna Woda nr 1 (pow. 18,25 ha) 

2. Rzeki nizinne: 
 
221 P Rzeka Odra od ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki Jezierzycy 

do ujścia prawobrzeżnego Baryczy wraz ze wszystkimi dopły-

wami na tym odcinku z wyjątkiem prawobrzeżnych dopływów 

rzeki Jezierzycy i Baryczy - obwód rybacki Odra nr 7 (pow. 

433,70 ha) 

222 P Rzeka Odra od ujścia Baryczy do ujścia rzeki Dobrzejówki ze 

wszystkimi dopływami na tym odcinku za wyjątkiem lewobrzeżne-

go dopływu rzeki Rudna - obwód rybacki Odra nr 8 (pow. 

417,50 ha) 

223 Rzeka Czarna Woda od źródeł do ujścia rzeki do Kaczawy wraz 

ze wszystkimi dopływami na tym odcinku - obwód rybacki 

Czarna Woda nr 1 (pow. 28,72 ha) 

224 Rzeka Cicha Woda od źródeł do ujścia do Odry wraz ze wszyst-

kimi dopływami na tym odcinku - obwód rybacki rzeki Cicha 

Woda nr 1 (pow. 27,20 ha) 

225 Rzeka Szprotawa od źródeł do granicy z woj. Lubuskim wraz ze 

wszystkimi dopływami na obszarze woj. Dolnośląskiego - obwód 

rybacki Szprotawa nr 1 (pow. 32,32 ha) 

                 Zakaz wędkowania na odcinku rzeki Szprotawa od prze-

pompowni w Ostaszowie do mostu kolejowego w Przemko-

wie – teren rezerwatu „Stawy Przemkowskie” 

226 Rzeka Kaczawa od ujścia Czarnej Wody do ujścia do rzeki Odry 

- obwód rybacki Kaczawa nr 3 (pow. 15,54 ha) 

227 Rzeka Skora od  mostu drogowego w Chojnowie przy  

                ul. Legnickiej do ujścia do  Czarnej Wody - obwód rybacki    

                Czarna Woda nr 1 (pow. 9,21 ha) 

228 Rzeka Rudna od źródeł  do ujścia do Odry ze wszystkimi dopły-

wami - obwód rybacki rzeki Rudna nr 1 (pow. 8,59 ha) 

229 Rzeka Zimnica od źródeł do ujścia do Odry ze wszystkimi dopływami 

- obwód rybacki rzeki Zimnica nr 1 (pow. 18,85 ha) 

230 Rzeka Wierzbiak od źródeł do ujścia do rzeki Kaczawa - obwód 

rybacki rzeki Kaczawa nr 3 (dł. 48,28 km) 

3. Zbiorniki zaporowe i jeziora : 
 
231 P* Zbiornik  zaporowy Słup obwód rybacki Zbiornik Słup na 

rzece Nysa Szalona nr 1 (pow. 292,0 ha) 

232 P Jezioro Kunice obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3  

                (pow. 110,48 ha) 

233  Jezioro Koskowice obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 

                (pow. 54,6 ha) 

234 P Jezioro Jaśkowice obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 

                (pow. 27,05 ha) 

235 P Jezioro Tatarak obwód rybacki rzeki  Czarna Woda nr 1 

                (pow. 18,60 ha) 

2347 Zbiornik Mściwojów obwód rybacki Kaczawa nr 3  
(pow. 65,5 ha) 

 
4. Wody stojące : 

 

236  Serby Stare Emerytów (pow. 5,76 ha) 

237 Serby Stare II CPN (pow. 2,64 ha) 

238 Serby Kapliczka (pow. 1,44 ha) 

2310 Klucze nowe (pow.10,38 ha) 

2311 Klucze (pow. 6,85 ha) 

2312 Mileszyn (pow. 4,98 ha) 

2313 Zameczno (pow. 3,28 ha) 

2314        Zabłocie  (pow. 1,0 ha)       

2315 P Jurcz (pow. 6,96 ha)  

2316 Ręszów (pow. 2,56 ha) 

2317 Lasowice Przychowa (pow. 13,44 ha) 

2318 Staw Gaiki-Potoczek (pow. 2,60 ha) 
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2320 Staw Chróstnik  (pow. 5,13 ha) 

2321 Staw Pątnów (pow. 1,64 ha) 

2322 Szczytniki Duże (pow. 5,94 ha) 

2323P** Żwirownia Spalona (pow. 26,70 ha)  

2324 Staw Biała (pow. 3,58 ha) 

2325 Staw Giełda (pow. 0,48 ha) 

2326 P Żwirownia Rokitki Południowe (pow. 16,96 ha) 

2327 Staw Serby Nowe (pow. 8,6 ha) 

2328 P  Jarosław (pow. 2,04 ha) 

2329 P Piekary (pow. 10,71 ha) 

2330 P   Pichorowice (pow. 12,43 ha) 

2331    Glinianki w Lasku Złotoryjskim – Legnica (pow. 2,65 ha) 

2332   Staw Przemków (pow. 4,24 ha) 

2334 P  Dziewin (pow. 10,69 ha) 

2335    Staw Chocianów (pow. 7,12 ha) 

2336     Zbiornik Lena II (pow. 38,25 ha) 

2337     Grochownia (pow.3,44 ha) 

2339    Bogomice (pow. 9,53 ha) 

2341   OSiR  „Kormoran ” Legnica (pow. 5,89 ha) 

2343     Zalew Jawornik (pow. 4,10 ha) 

2345     Staw Dolpakart (pow. 1,22 ha)  

2346  Tymowa (pow. 24,40 ha) – starorzecze Tymowa zlokalizowane w 

obrębie Leszkowice 

2349***  Staw Park Solidarności Lubin (pow. 0,20 ha) 

2350     Staw Chojnów Miasto (pow. 0,68 ha) 

2351   Staw w Buczynie (pow. 0,20 ha) 

2360    pozostałe wody Okręgu  

P - akwen udostępniony do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków 
pływających w okresie od 01czerwca do 31 grudnia każdego roku. Z wyłą-
czeniem zbiornika Słup (połów ze środków pływających dozwolony jest od 
01 czerwca do 31 października) oraz rzeki Odry (połów ryb ze środków 
pływających bez ograniczeń czasowych) 

231P*- Zbiornik Słup jest  udostępniony do amatorskiego połowu ryb węd-
ką ze środków pływających w okresie od 01 czerwca do 31 października w 
porze dziennej, czyli od świtu (1 godz. przed wschodem słońca) do 
zmierzchu (1 godzina po zachodzie słońca)wg obowiązującego kalenda-
rza. 

2323P*** - Żwirownia Spalona udostępniona do wędkowania ze środków 
pływających w części użytkowanej przez PZW (uchwała ZO PZW nr 
119/2017). 

2349*** - wyłącznie łowisko młodzieżowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


