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Poznań, dnia 18.03.2014r.  
 
 
 

Odpowiedź na wnioski z Walnych Zgromadzeń sprawozdawczych  
w Kołach PZW Okręgu Poznańskiego za rok 2013 

 

Koło PZW – wniosek do ZO PZW w Poznaniu Odpowiedź ZO PZW w Poznaniu 
- Koło PZW Baszta Buk – umożliwienie wodowania 
łodzi wędkarskich z terenu rybakówki. 

PZW w drodze stosownej decyzji ureguluje sprawę 
wodowania łodzi z terenu rybakówki.  

- Koło PZW Baszta Buk – oznakowanie obrębów 
ochronnych i tarlisk na j. Niepruszewskim 

Stosowne tablice na zostały wykonane pod koniec 
2013r. i po ustąpieniu lodu na jeziorze zostaną 
zamontowane. 

- Koło PZW Dopiewo – uchwała w sprawie 
wystąpienia Zarządu Koła o udzielenia daleko idącej 
pomocy rzeczowej oraz finansowej w podejmowaniu 
prób odtworzenia obecnie zarośniętych stanowisk 
wzdłuż brzegu j. Tomickiego po stronie wsi Lisówki 
oraz j. Niepruszewskiego we wsiach Zaborowo, 
Zaborówko i Więckowice. 

Po otrzymaniu stosownego wniosku, zostanie on 
rozpatrzony przez Komisję Zagospodarowania i 
Ochrony Wód oraz Komisje Finansową. 
Przypominamy, że wycinanie trzcin wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Informujemy, 
że na wskazanym terenie na j. Niepruszewskim 
ustanowiony jest obręb ochronny. 

- Koło PZW Dopiewo – uchwała w sprawie 
wystąpienia Zarządu Koła o wszczęcie kroków w celu 
zapewnienia swobodnego dostępu do brzegów j. 
Niepruszewskiego.  

PZW podejmuje działania w każdym przypadku jeżeli 
łamane jest prawo. 

- Koło PZW Gniezno-Miasto – wyjaśnić powód i na 
czyje polecenie została rozebrana tama przy 
j.Wierzbiczany. 

Koło zlikwidowane.  

- Koło PZW Granowo – wniosek o przypomnienie 
ichtiologom Okręgu i rybakowi na j.Strykowskim o 
obowiązku powiadamiania Zarządu Koła o terminach 
dokonywania odłowów na jeziorze. 

W 2013 r. Prezes Koła był powiadamiany telefonicznie 
o odłowach. W 2014 r. Biuro będzie powiadamiało 
pisemnie o odłowach, a rybak dodatkowo będzie 
powiadamiał telefonicznie. 

- Koło PZW Książ Wlkp. – wniosek o poszerzenie 
obszaru zimowska ryb w m. Zaborowo na rzece 
Warcie tj. od tablicy kilometrowej 305 do 307. 

Wniosek skierowany do Komisji Zagospodarowania i 
Ochrony Wód 

- Koło PZW Lubonianka – wniosek o zwiększenie 
zarybień jezior, zalewów, będących pod silna presją 
wędkarską (zawody). 

Zarybianie obwodów rybackich odbywa się w oparciu 
o operat rybacki i nie może być ani niższe ani wyższe 
niż wynika to z operatu i umowy na użytkowanie. 

- Koło PZW Lubonianka – zatwierdzony wniosek 
dotyczący przedłużenia połowów ryb na Święconce 
do końca roku. 

Wniosek jest niezgodny z prawem. Święconka od 1 
listopada stanowi obręb ochronny. Ponadto leży na 
terenie Natura 2000 na którym szczególnej ochronie 
podlegają starorzecza. 

- Koło PZW Lubonianka – wniosek o interwencję ZO w 
sprawie udostępnienia dróg dojazdowych do wód 
PZW. 

Prosimy o uszczegółowienie wniosku tj. jakiego 
akwenu dotyczy. Jeżeli łamane jest prawo, PZW 
podejmie stosowne działania. 

- Koło PZW WPZZ – wniosek o opisanie możliwych 
dojazdów oraz miejsc parkingowych nad wodami 
PZW na terenach leśnych. 

Na terenach leśnych nie wolno poruszać się 
pojazdami spalinowymi poza wyznaczonymi drogami. 
Pojazd należy pozostawić na wyznaczonych przez 
nadleśnictwa parkingach leśnych. Miejsca takie są  
czytelnie oznakowane. 

- Koło PZW WPZZ – wniosek o walkę o dostęp do 
jezior - szczególnie w związku z zabudową działek. 

PZW podejmuje działania w każdym przypadku jeżeli 
łamane jest prawo.  
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- Koło PZW WPZZ – wniosek aby zdyscyplinować 
członków Kół, aby nie zamykali pomostów. 

PZW nie wydaje pozwoleń na budowę pomostów, 
które są zamykane i ograniczają prawo powszechnego 
dostępu do wód. Każdy zamknięty pomost należy 
zgłosić do właściwego starostwa powiatowego celem 
przeprowadzenia procedury jego rozbiórki. PZW 
podejmuje na bieżąco działania w sprawie nielegalnie 
powstających pomostów. Zgłoszenie takiego pomostu 
może wnieść zarówno Koło wędkarskie jak i każdy 
wędkarz. 

- Koło PZW WPZZ – wniosek o interwencje w sprawie 
niszczenia brzegów rzeki Wełny i Flinty. 

Prosimy o szczegółową informację w sprawie 
niszczenia brzegów rzeki Wełny i Flinty. Jeżeli takie 
działania mają miejsce, niezwłocznie podejmiemy 
stosowne kroki. 

- Koło PZW WPZZ – wniosek o wyjaśnienie kwestii 
dopływu zanieczyszonych wód z ulic do stawu Kocie 
Doły. 

Prosimy o szczegółową informację w zakresie działań 
jakie podjęło Koło w sprawie oraz lokalizacja dopływu 
ścieków do akwenu. 

- Koło PZW Lwówek – pytanie dlaczego Okręg zarybia 
jeziora chorą rybą (pleśniawką)? Dlaczego, pomimo 
powiadomienia głównego ichtiologa brak jest 
odpowiedzi na ten temat, w tym brak informacji czy 
jest to choroba zaraźliwa i czy szkodzi ludziom? 

PZW nie zarybia chorymi rybami. Choroby ryb 
ujawniają się w wyniku obniżenia odporności ryb 
poprzez stres, czynniki zewnętrzne jak ph wody, 
temperatura wody oraz skaleczenia. Pleśniawka nie 
zagraża ludziom, jest to grzyb pasożytniczy. 

- Koło PZW Manieczki – wnioskuje o przeprowadzanie 
corocznej akcji doszkalania Skarbników Kół i 
Członków Komisji Rewizyjnych. 

O zmieniających się przepisach Skarbnicy są 
powiadamiania na bieżąco. Nowi Skarbnicy są 
szkoleni indywidualnie. Skarbnicy i Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnych szkoleni są w miarę potrzeb, nie 
rzadziej niż raz na kadencję. 

- Koło PZW Nowy Tomyśl – wnioskuje o 
dofinansowanie remontu pomostu na j.Kuźnickim, 
który został zniszczony przez lód. 

Wniosek skierowany do Komisji Finansowej. 

-  Koło PZW Nowy Tomyśl – wnioskuje o rozważenie 
możliwości wprowadzenia opłaty okręgowej na jeden 
akwen. 

Kwestia ta była rozważana i nie znalazła 
ekonomicznego uzasadnienia. Komisja Finansowa 
przyjrzy się problemowi przy ustalaniu składek na rok 
2015. Informujemy, że wprowadzenie składki 
okręgowej na jeden akwen może spowodować 
drastyczny wzrost składki okręgowej na cały obszar 
okręgu. 

- Koło PZW Orzechowo – wniosek o zarybienie 
obwodu rybackiego rzeki Warty nr 6 w Orzechowie. 

Służby ichtiologiczne rozważą możliwość zarybienia 
rzeki Warty na terenie działania Koła Orzechowo. Do 
zarybienia brana jest przede wszystkim możliwość 
dojazdu do wody i szanse na przeżycie ryb. 
Informujemy, ze rz. Warta obwód nr 6 jest corocznie 
zarybiany. 

- Koło PZW Tarpan – zobowiązali obecnego na 
zebraniu przedstawiciela Okręgu do wyjaśnienia 
spraw związanych z byłymi łowiskami specjalnymi 
które powinny być wodami ogólnodostępnymi, a 
mimo tego należy starać się o zezwolenia. 

Przedstawiciel Okręgu będący na Walnym 
Zgromadzeniu sprawozdawczym Koła został 
szczegółowo poinformowany w sprawie. 

- Koło PZW Centra – wyjaśnienie kwestii łowisk 
specjalnych które straciły ten statut a nadal nie są 
ogólnodostępne. 

Akweny te ze względu na obecny statut prawny nie 
mogą pełnić funkcji łowisk specjalnych w tym Koła nie 
mogą prowadzić sprzedaży zezwoleń. Jednakże, jako 
wody pod opieką tych Kół, są nadal łowiskami o 
limitowanych dostępie. Koła opiekujące się tymi 
akwenami dysponują ograniczoną pulą zezwoleń dla 
Członków PZW Okręgu Poznańskiego. 
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- Koło PZW Troć – wniosek o wykonanie odłowu 
kontrolne na jez. Karolewo-Czarne w okresie 
wiosennym. 

Odłów zaplanowany został na miesiąc maj. 

- Koło PZW Rzemieślnik – wnioskuje o skierowanie 
większej uwagi na działalność SSR na zbiorniku 
Batorowo w soboty i niedziele. 

Zbiornik Batorowo jest regularnie kontrolowany przez 
SSR Grupę Tarnowo Podgórne. Działalność SSR jest 
działalnością społeczną i przy obecnych siłach  

- Koło PZW Rzemieślnik – wnioskuje o zarybienie 
zbiornia Batorowo 3-4 szt amura aby ograniczyć 
zarastanie łowiska. 

Wniosek skierowany na Komisję Zagospodarowania i 
Ochrony Wód. 

- Koło PZW Jeżyce – wnioskuje o wspólna interwencję 
do Komunalnych Lasów Poznańskich o usunięcie 
powalonych drzew znad j. Rusałka. 

Zwalone drzewa stanowią naturalne tarlisko i miejsce 
ostoi ryb. Zwalone drzewa w wodzie są zjawiskiem 
pożądanym nad wodami. 

- Koło PZW Karaś Poznań – wnioskuje o umieszczenie 
na stronie Internetowej Okręgu mapę z zaznaczonym 
dojazdem i miejscami do parkowania nad wodami 
(podobna do tej co ma Okręg Szczeciński). 

Proszę o informację w którym miejscu na stronie 
Okręgu znajduje się mapa z zaznaczonym dojazdem 
do wód i miejscami parkingowymi. Na stronie Okręgu 
Szczecińskiego pod adresem 
http://pzwszczecin.com/mapy-lowisk/mapa-wod/ 
znajduje się mapa wód taka sama jaką Okręg 
Poznański rozprowadza.  

- Koło PZW Naramowice – wnioskuje o udostępnienie 
w Internecie terminów zawodów na zalewie Radzyny. 

Ewidencję zawodów prowadzi Koło opiekujące się 
akwenem tj. Koło PZW Kaźmierz. Harmonogram 
zawodów publikują na stronie Internetowej 
http://www.pzw-kazmierz.pl 

- Koło PZW Noteć – wnioskuje o podjęcie starań w 
RZGW w Poznaniu, aby obwód rybacki nr 66 wrócił 
pod zarząd Nadleśnictwa Czerniejewo zgodnie z 
zapisem w prawie wodnym o wykonywaniu 
uprawnień właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa 
przez leśnictwa w stosunku do wód publicznych. 

Kompetentna instytucją w sprawie jest Nadleśnictwo 
Czerniejewo. 
 

- Koło PZW Wyborowa – wnioskuje o doprowadzenie 
do tego, żeby na Rosnówku był swobodny dostęp do 
wody. 

Jezioro Rosnówko nie jest wodą płynącą i nie można 
opierać się na zapisach Prawa Wodnego w sprawie 
dostępu do wód. Ponadto jezioro to leży na terenie 
Natura 2000, co ogranicza ingerencję w środowisko i 
otoczenie jeziora. 

- Koło PZW Orlik – wnioskuje o wprowadzenie 
górnego wymiaru ochronnego . 

Kwestia górnego wymiaru ochronnego jest obecnie 
przedmiotem szerokiej dyskusji w ZG PZW oraz ZO 
PZW. Problem górnych wymiarów  ochronnych 
zawiera znaczną przewagę negatywnych następstw 
nad możliwym zyskiem. Efekty wprowadzenia 
górnych wymiarów ochronnych oraz stosowania 
zasady złów i wypuść są znacznie przeceniane przez 
wędkarzy. 

- Koło PZW Mars – wnioskuje o podjęcie rozmów z 
Lasami Państwowymi o dojazd do wód ulokowanych 
w lasach. 

Na terenach leśnych jest zakaz poruszania się 
pojazdów spalinowych. Nad większymi jeziorami jak 
Chojno i Radziszewskie są wyznaczone parkingi leśne. 
Nie nad każdą wodę w lasach można wjechać w 
każdym miejscu jednak z posiadanych informacji 
dostęp do wód jest w dostatecznym zakresie.  

- Koło PZW Mars – wnioskuje o sprawdzenie czystości 
wody jezior Rusałka i Strzeszynek. 

Sanepid corocznie w okresie letnim prowadzi badania 
jakości wody jezior Strzeszynek i Rusałka.  

- Koło PZW Rataje – wnioskuje o spowodowanie, aby 
wędkarze wykupujący zezwolenia na wody PGRyb 
musieli mieć wykupioną składkę członkowską PZW. 

PZW i GRyb to dwa odrębne podmioty użytkujące 
wody. PZW nie ma uprawnień do ingerowania w 
rodzaj prowadzonej gospodarki rybackiej i 
wędkarskiej przez GRyb. 
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- Koło PZW Śródka – wnioskuje o wyjaśnienie 
przeprowadzonych odłowów w dniu 22 grudnia 
2013r. na Ciepłym Rowku w Poznaniu oraz w 
okolicach portu na Warcie przez p. Szpopera. 

PZW nie wydało zgody i nie przeprowadzało odłowów 
na rzece Warcie. Informacja o odłowach w grudniu 
2013 r. dotarła do Okręgu dopiero pod koniec 
stycznia i ma znamiona plotki. Dziwi fakt braku reakcji 
wędkarzy, którzy mieli być świadkami odłowów. Jest 
również mało realne aby wskazana osoba odławiała 
Wartę i ryzykowała przez to utratę użytkowania 
j. Kierskiego. 

- Koło PZW Śródka – wnioskuje o powiadamianie Kola 
o terminach zarybień i odłowów na 2014r. które 
odbywają się w rejonie działania Koła. 

Każdorazowo powiadamiane jest Koło opiekujące się 
danym akwenem lub odcinkiem rzeki na którym 
dokonywane jest zarybienie. 

- Koło PZW Rogalin – wnioskuje o przywrócenie 
składki krajowej na wędkowanie. 

Sprawa składek krajowych jest znana ZG PZW. 

- Koło PZW Sterlet – wnioskuje o nie zarybianie 
zbiornika Radzyny sumem. 

Zbiornik Radzyny zarybiany jest sumem zgodnie z 
operatem rybackim i umową na użytkowanie 
zbiornika.  

- Koło PZW Sieraków – wnioskuje o wprowadzenie 
zakazu wywożenia zanęt przez karpiarzy na 
j. Godziszewskim. 

Na jeziorze Godziszewskim obowiązuje zakaz 
stosowania sprzętu pływającego do połowu ryb. Nie 
dotyczy to łódek zdalnie sterowanych. PZW nie widzi 
podstaw do ograniczania nęcenia i wywożenia 
przynęt. Jezioro Godziszewskie jest małym akwenem i 
tylko kulturą osobistą i wzajemnym szacunkiem 
wędkarze mogą ten problem rozwiązać.  

- Koło PZW Śrem Miasto – wnioskuje o wykonanie 
odłowów kontrolnych na rzece Warcie obwód nr 6. 

Wniosek w sprawie odłowów kontrolnych rzeki Warty 
zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Komisję 
Zagospodarowania i Ochrony Wód. 
Jednocześnie informujemy, że odłów rzeki Warty ze 
wzglądu na brak wyszkolonych ekip rybackich może 
nie być możliwy do realizacji w 2014 r. 

-Koło PZW Środa Wlkp. – wnioskuje aby Zarząd 
Okręgu wystąpił do ZG PZW o obniżenie składki 
członka uczestnika. 

Wysokość ulg w składkach członkowskich 
ogólnozwiązkowych reguluje Uchwała Krajowego 
Zjazdu Delegatów, która obowiązuje przez najbliższe 
4 lata. 

- Koło PZW Zaniemyśl – wnioskuje o zorganizowanie 
szkoleń prezesów, wiceprezesów i opiekunów 
młodzieży w Kołach, w celu uzyskania jak największej 
wiedzy w zakresie aktywnej pracy z młodzieżą. 

Szkolenia – spotkania dla opiekunów młodzieży są 
organizowane co rocznie w okresie wiosennym i 
jesiennym. Prosimy o zapoznanie się z planem pracy 
ZO PZW. 

- Koło PZW Chrobry – wnioskuje o wzmożenie 
kontroli przeciwko kłusownikom w starym porcie w 
Poznaniu. 

SSR prowadzi na bieżąco działania wymierzone w 
zwalczanie kłusownictwa na wodach PZW w zakresie 
posiadanych sił i środków. 

- Koło PZW Bolewice – wnioskuje o podjęcie starań w 
celu przejęcia zbiornika zaporowego w Miedzichowie. 

PZW podejmie starania o użytkowanie zbiornika. 

- Koło PZW Bolewice – wnioskuje o wykonanie tablic 
do oznakowania j.Trzy Tonie. 

Tablice zostaną wykonane. 

- Koło PZW Rostarzewo – wnioskuje o zwiększenie 
limitu wydawanych znaków PZW ze względu na duże 
koszty częstych przejazdów Wolsztyn – Poznań. 

Wydawanie znaków Skarbnikom Kół regulują 
stosowne Uchwały. Celem ograniczeń jest 
prowadzenie właściwego nadzoru nad sprzedażą 
znaków PZW.  

- Koło PZW Karaś Wielichowo – wnioskuje o opiekę 
nad j. Przemęckim 

Wniosek skierowany do Komisji Zagospodarowania i 
Ochrony Wód. 

 
 
 
 
 


