
ZARZĄDZENIE nr 14/P/2020 

Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW 

na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do wzoru zezwolenia "ZR-1 ", „ZR-50”, „ZR-

S1”, „ZR-LW”, „ZR-OPOLE” na 2020 rok 

Działając na podstawie § 47 pkt 10 w związku z § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15  

marca 2017 r. zarządzam co następuje: 

§1 

1. Wprowadzam aneks do wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb na 2020 r.  

("ZR-1", „ZR-50”, „ZR-S1”, „ZR-LW”, „ZR-OPOLE”)  

2. Aneks nr 4, o którym mowa w ustępie poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia.  

3. Mapa zbiornika Gosławice, o którym mowa w pkt. 4 aneksu nr 4 stanowi załącznik nr 

2 do zarządzenia. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ZO. 

§3  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2020 r. 

 

 

 

 

         Pełnomocnik ZG PZW 

 

            Dariusz Garncarek 

 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Pełnomocnika  

nr 14/P/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. 

Aneks nr 4 

do "Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na rok 2020", wydanego przez 
Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu.  

Zgodnie z posiadanym prawem do zmiany warunków wędkowania w trakcie 
roku Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu jako wydający niniejsze  

"Zezwolenie „ZR-l”, „ZR-50”, „ZR-S1”, „ZR-LW”, „ZR-OPOLE” " wprowadza 

następujące zmiany w ich treści:  

1. Wprowadza się całkowity zakaz zabierania i posiadania amura białego na 
gliniankach w Wołowie. 

2. Wprowadza się limit karpia w ilości 1 szt./dobę na zbiorniku w Gosławicach. 

3. W dziale "wymiary, okresy ochronne i limity połowu" zmienia się zapisy 
dotyczące bolenia, które otrzymują brzmienie:  

a) Okres ochronny od 1. stycznia do 30. kwietnia na wszystkich wodach objętych 
zezwoleniem, 

b) Na wodach płynących i wodach mających z nimi całoroczne połączenie oraz 
zbiorniach zaporowych (obwody rybackie) – limit 2 szt./dobę, 

c) Na pozostałych wodach (tzw. wody drobne) - limit 3 szt./dobę. 

4. Na zbiorniku Gosławice tworzy się tarlisko jednocześnie wprowadzając na nim 
całkowity zakaz połowu ryb (obwód rybacki rz. Odra nr V) w okresie od 1. marca do 
31. maja. Mapa z zaznaczonym obszarem tarliska stanowi załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 

 

Pozostałe zapisy zezwoleń pozostają bez zmian.  
 3.  Aneks wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia Pełnomocnika  

nr 14/P/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. 

Zbiornik Gosławice 

 


