
ZARZĄDZENIE nr 16/P/2020 

Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW 

na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu 

z dnia 18 lutego 2020 r. 

 

w sprawie: wymiarów ochronnych na zawodach Okręgowych i Pucharze Prezydenta 

Wrocławia 

 

Działając na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

1. Zezwalam na klasyfikację ryb w trakcie wszystkich zawodów organizowanych 

przez Okręgowy Kapitanat Sportowy oraz Pucharze Prezydenta Wrocławia na 

wodach w zarządzie Okręgu PZW we Wrocławiu zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 w sprawie połowu ryb 

oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2003 – tekst jednolity). 

2. Wymiary ochronne zawarte w w/w rozporządzeniu dotyczą: 

1) bolenia (Aspius aspius L.) 40 cm; 
2) brzanki (Barbus petenyi Heckel) 20 cm; 
3) brzany (Barbus barbus L.) 40 cm; 
4) brzany karpackiej (Barbus cyclolepis Heckel) 20 cm; 
5) certy (Vimba vimba L.) 30 cm; 
6) głowacicy (Hucho hucho L.) 70 cm; 
7) jazia (Leuciscus idus L.) 25 cm; 
8) jelca (Leuciscus leuciscus L.) 15 cm; 
9) klenia (Leuciscus cephalus L.) 25 cm; 
10) lina (Tinca tinca L.) 25 cm; 
11) lipienia (Thymallus thymallus L.) 30 cm; 

12) łososia (Salmo salar L.) 35 cm; 

13) miętusa (Lota lota L.): 25 cm; 
14) pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.): 
b) w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy 
oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach 25 cm, 
c) w pozostałych wodach 30 cm; 
15) rozpióra (Abramis ballerus L.) 25 cm; 
16) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) 45 cm; 
17) sapy (Abramis sapa Pallas) 25 cm; 
18) siei (Coregonus lavaretus L.) 35 cm; 
19) sielawy (Coregonus albula L.) 18 cm; 
20) suma (Silurus glanis L.) 70 cm; 
21) szczupaka (Esox lucius L.) 45 cm; 



22) świnki (Chondrostoma nasus L.) 25 cm; 
23) troci (Salmo trutta m. trutta L.) 35 cm; 
24) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) 50 cm; 
25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50 cm; 
26) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.) 15 cm; 

3. Zlecam poinformowanie o zarządzeniu stosowne jednostki wymienione w Ustawie 

o Rybactwie Śródlądowym, którym przysługuje prawo do kontroli legalności 

amatorskiego połowu ryb.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Pełnomocnik ZG PZW 

 

            Dariusz Garncarek 

 


