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Imię ________________________________________ 

 

 

 

Nazwisko ___________________________________ 

 

 

 

Nr karty wędkarskiej __________________________ 
                                             (nie dotyczy cudzoziemca)                  

 

 

               

                  
                                

 

Strona 3 - zezwolenie 

 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego 

połowu ryb wędką na wodach użytkowanych przez Okręg 

PZW w Wałbrzychu zgodnie z załączonym wykazem wód. 
 

2. Zezwolenie jest ważne w okresie wskazanym w zezwoleniu. 
 

3. Zezwolenie ważne jest: 

- dla członka PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją     

członkowską PZW, 

-  dla nie będącego członkiem PZW wraz z kartą wędkarską,  

- dla cudzoziemca zgodnie z zapisami ustawy o rybactwie 

śródlądowym bez konieczności posiadania karty 

wędkarskiej i legitymacji członkowskiej PZW (w 

przypadku kiedy cudzoziemiec jest zrzeszony w PZW 

winien posiadać legitymację członkowską PZW).  
 

4. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach 

określonych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb oraz w 

Zasadach amatorskiego połowu ryb obowiązujących na 

wodach użytkowanych przez Okręg  PZW w Wałbrzychu – 2021- 
Odstępstwa od w/w zasad określają szczegółowe zapisy 

zamieszczone w dalszej części zezwolenia oraz ewentualne 

aktualizacje tych przepisów zamieszczone na stronie:  

www.pzw.org.pl/walbrzych 
 

5. Opłaty i składki okresowe obowiązują na wody i metody 

wędkowania na które zostały wniesione (patrz. tabela składek 

i opłat okresowych na rok 2021). 
 

6. Posiadacz niniejszego zezwolenia jest zwolniony 

z prowadzenia „Rejestru amatorskiego połowu ryb” na 

wodach Okręgu PZW  Wałbrzych.  
 

7. W siatkach nie należy przechowywać większej ilości ryb niż 

wynika to z ustalonych limitów 1 doby ! 
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Uprawniony do rybactwa: 

 

 

Polski Związek Wędkarski 
OKRĘG w Wałbrzychu 

ul. H.Sienkiewicza 4/2 

58-300 Wałbrzych 
NIP 886-23-12-061  Regon: 890629616 

                     

……………………………………………………………. 
(pieczęć uprawnionego do rybactwa) 

 
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: od ___/___/_2021_r.   do ___/___/_2021_ r. 

 

                                                              

  

 

 
                                             Str.1 
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ADNOTACJE 
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WYKAZ ODSTĘPSTW  

od zasad określonych  

w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb” 

         

Na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu obowiązują 

następujące szczegółowe zasady regulujące prowadzenie 

amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich, 

wodach własnych i dzierżawionych, stanowiące odstępstwo od 

uregulowań określonych w „Zasadach amatorskiego połowu 

ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg 

PZW w Wałbrzychu -2021-”: 
 

1.) - zakaz wędkowania z wysp na zbiorniku Kozielno, 

- zakaz spinningowania 100 m w górę rzeki Nysy Kłodzkiej 

od tzw. ''Mostu Garbatego'' (strefa przyujściowa do zbiornika 

zaporowego Topola k/ Kamieńca Ząbkowickiego), 

- wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 300 m 

od tzw. „mostu garbatego” poniżej tj. w kierunku zbiornika 

Topola (strefa przyujściowa zbiornika) na okres od 1.03 do 

31.05 każdego roku - Uchwała nr 61/2017 z dn. 08.11.2017 r. 

2.) Wprowadza się zakaz połowu ryb na odcinku od mostu 

drogowego w Zagórzu Śląskim do kładki betonowej (zb. 

Lubachów). Zakaz obowiązuje w okresie od 01.03 do 15.05 

każdego roku - Uchwała nr 40/2016 z dn. 30.11.2016 r. 

3.)Szczegółowe zasady wędkowania na wodach górskich 

zawiera wykaz „Wody krainy pstrąga i lipienia – Informator 

na rok 2021”. Informator z uchwałami do pobrania na stronie 

www.pzw.org.pl/walbrzych   w stosownej zakładce. 

- Na wszystkich wodach tzw. krainy pstrąga i lipienia 

(ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia na 

rok 2021 i lata kolejne) obowiązuje bezwzględny zakaz 

nęcenia! Przepis ten reguluje Uchwała nr 51/2019 z dn. 

06.11.2019 r. 
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4.) Każdy wędkarz uprawiający amatorski połów ryb jest 

zobowiązany zapoznać się i przestrzegać tzw. „Regulaminów 

łowisk”, które zostały zatwierdzone Uchwałami ZO PZW 

w Wałbrzychu. Regulaminy te oraz tablice z nazwami wód 

znajdują się nad każdym łowiskiem. 

5.) Przypominamy, że na podstawie Uchwał ZO PZW 

w Wałbrzychu przedstawione zasady połowu mogą ulec 

zmianom w ciągu roku. Aktualizacje znajdują się na stronie:  

www.pzw.org.pl/walbrzych  

 

Wody oznaczone literą P i P1 są dopuszczone do 

wędkowania ze środków pływających. Indeks „P” dopuszcza 

wędkowanie ze środków pływających z silnikiem 

elektrycznym i spalinowym, natomiast „P1” dopuszcza 

wędkowanie wyłącznie ze środków pływających z silnikiem 

elektrycznym. 

 
 

Rzeki górskie 
311    Rzeka Dzika Orlica od źródeł wzdłuż granicy Polski do 

miejsca, gdzie rzeka oboma brzegami przekracza granice Polski 

wraz ze wszystkimi jej dopływami z obszaru Polski – XI.2. 

Obwód rybacki rzeki Dzika Orlica nr 1.   
 

312 Rzeka Szybka (Klikawa) od źródeł do granicy Polski wraz 

ze wszystkimi jej dopływami – XI.1. Obwód rybacki rzeki 

Szybka nr 1. 
 

313 Rzeka Nysa Kłodzka od źródeł do ujścia prawobrzeżnego 

dopływu rzeki Białej Lądeckiej wraz ze wszystkimi jej 

dopływami  na tym odcinku z wyłączeniem  prawobrzeżnego 

dopływu rzeki Białej Lądeckiej – III.1. Obwód rybacki rzeki 

Nysa Kłodzka nr 1. 
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314 Rzeka Nysa Kłodzka od ujścia prawobrzeżnego 

dopływu rzeki Białej Lądeckiej do zbiornika zaporowego 

Topola wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym odcinku z 

wyłączeniem lewobrzeżnego dopływu rzeki Ścinawki – III. 

2. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2.  
 

315 Rzeka Biała Lądecka od źródeł do ujścia do rzeki Nysy 

Kłodzkiej wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym odcinku 

– III.6 Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1.  
 

316 Rzeka Ścinawka od źródeł do granicy Polski i od 

granicy Polski do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej wraz ze 

wszystkimi jej dopływami na tym odcinku – III.7. Obwód 

rybacki rzeki Ścinawka nr 1. 
 

317   Rzeka Bystrzyca od źródeł do zbiornika zaporowego w 

Lubachowie wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym 

odcinku – IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1. 
 

318  Rzeka Bystrzyca od stopnia zapory wodnej w 

Lubachowie do ujścia rzeki Piławy wraz ze wszystkimi jej 

dopływami na tym odcinku z wyłączeniem rzeki Piławy  – 

IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2. 
 

Rzeki nizinne: 

318 N Rzeka Piława – poniżej granic administracyjnych 

m. Dzierżoniów do ujścia do rzeki Bystrzycy  – 

IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2.  
 

Zbiorniki zaporowe i wody stojące: 

331 P zbiornik Topola 

332 P zbiornik Kozielno 

333 P1 zbiornik Lubachów (Zagórze Śl.)  

334        zbiornik Witoszówka II   

335        zbiornik Owiesno  

336        zbiornik Sudety 
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338  P1    żwirownie Pilce 

339  P      żwirownie Byczeń-Bartniki 

 
 

Pozostałe wody stojące tzw. „drobne” 3310 

Wprowadza się dla wszystkich wód tzw. „drobnych” udostępnionych 

do wędkowania przez O. PZW Wałbrzych odrębną numerację zgodnie 

z n/w wykazem – Uchwała nr 62/2017 z dn. 08.11.2017 r.: 

 

Powiat Dzierżoniów: 

- Koło Bielawa – Cegielnia 3310DC, Szewska 3310 DS 

- Koło Dzierżoniów – Pilce 338P1 

- Koło Dzierżoniów Diora – Dobrocin 3310DD 

- Koło Niemcza – Staw Zamkowy 3310DZ  

- Koło Pieszyce – Bratoszów 3310DB  

 

Powiat Kłodzko: 

- Koło Bystrzyca Kłodzka – Wilkanów 3310KW, Zamenhofa* 

3310/ZAM, Kolejowa* 3310/KOL  

- Koło Duszniki Zdrój – Czarny Staw*3310/DUS 

- Koło Kłodzko – Korytów 3310KK, Jaszkowa* 3310/GAJ, 

 Wojciechowice* 3310/WOJ, Szalejów* 3310/SZA 

- Koło Kudowa Zdrój – Zalew 3310KZA, Stawy Zakrze* 

3310/KUD  

- Koło Międzylesie – Zalew Szklarnia 3310KZS, 

 Szklarnia Stawy* 3310/SKL, Dolnik 3310/DOL, Miejski 

3310KM 

- Koło Nowa Ruda – stawy Nowa Ruda* 3310/NRM 

- Koło Nowa Ruda KWK – Ścinawka* 3310/KWK, Dzikowiec 

3310KDZ 

- Koło Radków – Zalew 3310KR 

- Koło Szczytna – Bukowa 3310KBU, Złotno 3310KZŁ 

 
 

http://www.pzw.org.pl/walbrzych
http://www.pzw.org.pl/walbrzych
http://www.pzw.org.pl/bielawa
http://www.pzw.org.pl/dzierzoniow
http://www.pzw.org.pl/diora
http://www.pzw.org.pl/niemcza
http://www.pzw.org.pl/pieszyce
http://www.pzw.org.pl/393
http://www.pzw.org.pl/duszniki
http://www.pzw.org.pl/klodzko
http://www.pzw.org.pl/kudowa
http://www.pzw.org.pl/403
http://www.pzw.org.pl/404
http://www.pzw.org.pl/slupiec
http://www.pzw.org.pl/408
http://www.pzw.org.pl/412
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Powiat Świdnica: 
 

- Koło Strzegom – Rusko 3310SR 

- Koło Świdnica – Gogołów 3310SG, Hycel 3310SH 

- Koło Świdnica PAFAL – Staw Leśny Bratoszów 3310DL 

- Koło Świebodzice – Staw Miejski 3310SŚ  

- Koło Świebodzice TERMET – Kasztanowa 3310SK 

- Koło Żarów – Staw Miejski 3310SŻ, Imbramowice 3310SI, 

Kalno 3310SKA 
 

Powiat Wałbrzych: 
 

- Koło Boguszów Gorce – Grzędy 3310WB 

- Koło Głuszyca – Stawy Leśna Głuszyca 3310WG 

- Koło Jedlina Zdrój – Sierpnica* 3310WS 

- Koło Mieroszów – Golińsk 3310WM 

- Koło Wałbrzych Miasto – Poniatów 3310WP 

- Koło Wałbrzych KWK – Glinianka Zagórze Śl. 3310WZ 

- Koło Wałbrzych Lokomotywa – Staw PKP 3310WL 

- Koło Świdnica PAFAL – zalew Kamyki Głuszyca 3310WK 
 

Powiat Ząbkowice: 
 

- Koło Bardo – Pilce 338P1 

- Koło Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń-Bartniki 339P, Pilce 

338P1  

- Koło Srebrna Góra – Staw Srebrna Góra 3310ZS  

- Koło Ząbkowice Śląskie – Pilce Staw nr 9 „złów i wypuść” 

338NK   

- Koło Ziębice – Staw Miejski 3310ZM, Strużyna 3310ZZ 
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UWAGA: wszystkie powyższe zbiorniki oznaczone symbolem * 

wchodzą w skład wód tzw. „drobnych do 1 ha”. Obowiązuje na 

nich odrębny regulamin wędkowania  zatwierdzony przez ZO 

PZW w Wałbrzychu. Aktualny Regulamin znajduje się w 

„Zasadach amatorskiego połowu ryb obowiązujących na 

wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu -

2021”  oraz na stronie internetowej pod adresem:  
 

http://www.pzw.org.pl/walbrzych/cms/1076/zasady_wedkowania_

w_okregu_pzw_walbrzych . 
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Załącznik nr 5 

do Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji 

Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych w Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Wałbrzychu  
 

Klauzula informacyjna 

dla członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Wałbrzychu 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 

 

1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego 

Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.  

2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu 

Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Wałbrzychu  ul. H. Sienkiewicza 4/2, 58-300 Wałbrzych.  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzych jest 

możliwy w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Wałbrzychu,  ul. H. Sienkiewicza 4/2 lub pod numerem telefonu: 

74 842 28 18,  

- pod adresem e-mail: pzw.okregwalbrzych@gmail.com 
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4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji 

zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas 

trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez 

okres 5 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający. 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub 

Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych 

w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować 

brakiem możliwości wypełniania obowiązków określonych w 

Statucie PZW i tym samym przynależności do Polskiego Związku 

Wędkarskiego.  

8. Dane osobowe mogą być  udostępniane na portalu 

internetowym pzw.org.pl w związku z organizacją zawodów oraz 

innych imprez wędkarskich.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

 

 

http://www.pzw.org.pl/strzegom
http://www.pzw.org.pl/413
http://www.pzw.org.pl/pafal
http://www.pzw.org.pl/415
http://www.pzw.org.pl/termet
http://www.pzw.org.pl/zarow
http://www.pzw.org.pl/394
http://www.pzw.org.pl/gluszyca
http://www.pzw.org.pl/425
http://www.pzw.org.pl/260
http://www.pzw.org.pl/420
http://www.pzw.org.pl/421
http://www.pzw.org.pl/bardo
http://www.pzw.org.pl/kamieniec
http://www.pzw.org.pl/srebrnagora
http://www.pzw.org.pl/423
http://www.pzw.org.pl/walbrzych/cms/1076/zasady_wedkowania_w_okregu_pzw_walbrzych
http://www.pzw.org.pl/walbrzych/cms/1076/zasady_wedkowania_w_okregu_pzw_walbrzych
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Zgodnie z Zasadami amatorskiego połowu ryb obowiązującymi na 

wodach użytkowanych przez Okręg PZW w  Wałbrzychu -2021- 

w przypadku: 
 

1. zauważenia zanieczyszczenia wody, lub jego skutków, jak np.  

śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny 

zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym 

zarząd najbliższego Koła lub Okręgu PZW, policję oraz 

najbliższy organ administracji publicznej lub Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska; 
 

2. zauważenia przez uprawiającego amatorski połów ryb wędką 

przypadku kłusowania, powinien on zawiadomić o tym 

Społeczną Straż Rybacką, biuro Zarządu Okręgu PZW, policję 

oraz Państwową Straż Rybacką; 
 

3. jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną ma obowiązek przesłać 

do Zarządu Okręgu PZW, na którego terenie została ona 

złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii 

nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość 

i ciężar oraz miejsce, datę połowu.    

 
      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura 

      w Wałbrzychu  –  74 842 33 22 

                               –  74 842 48 24   do godz. 15.00 

 

     Centrum Zarządzania Kryzysowego 

     we Wrocławiu –  71 368 25 11 po godz. 15.00 

      Wrocław  –    71 372 13 06 
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OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 

w Wałbrzychu 

 

 

 

ZEZWOLENIE 
OKRESOWE 

 
 

 

 

 

 

NA AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ 

 

WYKAZ WÓD OKRĘGU  

 

WAŁBRZYCH 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu 

ul. H. Sienkiewicza 4/2, tel.: (74) 84 228 18  

 

www.pzw.org.pl/walbrzych ,  

e-mail: pzw.okregwalbrzych@gmail.com 

 

Posterunek PSR w Jeleniej Górze  

ul. Morcinka 33, tel. (75) 76 491 66 

Posterunek PSR w Wałbrzychu, tel. 507 135 855 

Posterunek PSR w Kamieńcu Ząbkowickim, tel. 507 135 857 
                                   
 

POLICJA – 997 

STRAŻ POŻARNA – 998 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 

OGÓLNOALARMOWY – 112  
 

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb:  
 
- Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko 
wędkarskie w promieniu 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał 

przed rozpoczęciem połowu, 

- Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli 
prowadzonej przez: funkcjonariuszy Policji, strażników 

Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, strażników Straży 

Leśnej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Uprawnionego  
do rybactwa na użytkowanych przez niego wodach, inne 

podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu 

Uprawnionego do rybactwa. 
 

http://www.pzw.org.pl/walbrzych

