
ZARZĄDZENIE nr 39/P/2020 

Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie: ustanowienia łowiska specjalnego 

 

Działając na podstawie § 47 pkt 15 i 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. zarządzam co, 

następuje: 

 

§ 1 

1. Ustanawiam „Staw Kaczy” położony w miejscowości Szczodre łowiskiem specjalnym. 

2. Wprowadzam limit zezwoleń na połowy na ww. łowisku na 200 sztuk rocznie (od 1. 

stycznia do 31. grudnia). 

3. Koszt zezwolenia rocznego (które obowiązuje od dnia nabycia do dnia 31. grudnia 

danego roku) wynosi 184,50 zł brutto (w tym podatek VAT).  

4. Regulamin łowiska stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Pełnomocnik ZG PZW 

 

            Dariusz Garncarek 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Pełnomocnika ZG PZW nr 39 z dnia 17.04.2020 r. 

 

 

Regulamin Łowiska Specjalnego "Staw Kaczy" 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Łowisko obejmuje zbiornik w m. Szczodre. 

2. Administratorem łowiska jest PZW Okręg we Wrocławiu (zwany dalej 
„Okręgiem” lub „Administratorem”). 

3. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW nr 79 „WIR” w m. Szczodre 
(zwanego dalej „Gospodarzem”). 

 
 
II. Sposób nabywania uprawnień do połowu. 

 
1. Prawo połowu mają osoby, które posiadają kartę wędkarską, są 
członkami Polskiego Związku Wędkarskiego oraz nabyły roczne 
zezwolenie na wędkowanie w drodze wniesienia odpowiedniej składki na 
zagospodarowanie i ochronę łowiska. 

2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są dzieci do 14 
lat. 
3. Dzieci do 14 lat, wędkujące pod opieką osoby dorosłej posiadającej 
uprawnienia do połowu na łowisku, mogą łowić w ramach uprawnień 
swojego opiekuna. Opiekun, umożliwiając połów podopiecznemu, 
odpowiada za przebieg wędkowania zgodny z regulaminem łowiska, w 
tym za zachowanie obowiązujących na nim limitów. 

4. Wysokość składki rocznej określona zostaje przez Administratora na 
zaopiniowany pozytywnie wniosek Gospodarza łowiska. Składka 
uwzględnia wszystkie koszty związane z utrzymaniem łowiska (m. in. 
jego ochrony, opłat dzierżawnych, należnych podatków, zabiegów 
gospodarczych, zarybień, prac interwencyjnych). 



5. Liczba dystrybuowanych zezwoleń jest limitowana i wynosi 200 sztuk 
rocznie. 
6. Zezwolenia można nabywać w ramach w/w limitu według 
pierwszeństwa zakupu stosownego e-zezwolenia na zasadach 
określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu - "Zasady 
nabywania zezwoleń na Łowisku Specjalnym PZW Staw Kaczy" 
 
III. Zasady połowu i ochrona ryb. 

 
1. Połów ryb dopuszczony jest całorocznie, przez całą dobę, na 
zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Amatorskiego 
Połowu Ryb, z uwzględnieniem obostrzeń wynikających z niniejszego 
Regulaminu.  
2. Dopuszcza się połów metodami: 

- spławikową (2 wędki); 
- gruntową (2 wędki); 
- spinningową. 
3. Dopuszcza się stosowanie przynęt roślinnych, wybranych przynęt 
zwierzęcych (robaki), przynęt sztucznych oraz żywych ryb, przy czym 
ryby te mogą pochodzić wyłącznie z łowiska specjalnego „Staw Kaczy”. 
4. Dopuszcza się nęcenie zanętami pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego (robaki). Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia i 
wędkowania ze środków pływających, w tym także zakaz wywożenia 
zestawów i zanęt z użyciem łódek sterowanych zdalnie. 
 5. Dokonujący połowu podczas wędkowania zobowiązani są posiadać 
miarkę do pomiaru ryb, wypychacz haczyków, a w przypadku połowu 
metodą spinningową lub żywcową - szczypce do uwalniania przynęt. 
6. Korzystający z łowiska zobowiązani są prowadzić ewidencję połowów 
– winni posiadać przy sobie stosowny druk ewidencji wydany wraz 
zezwoleniem oraz sprawny długopis. 
7. Przechowywanie ryb w stanie żywym dopuszczone jest na zasadach 
określonych w RAPR. 
8. Zaleca się posiadanie w czasie połowu podbieraka, a w przypadku 
jego braku – podbierania ryb zwilżoną dłonią. 
9.Podczas wędkowania należy: 
- przestrzegać zasad wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przyrody, 
- zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju innych 
użytkowników łowiska, 
- zachowywać właściwe odległości od innych wędkujących. 
10. Na łowisku obowiązują następujące wymiary, limity i okresy 
ochronne: 



 
 

Gatunek ryby Wymiar 

ochronny (cm) 

Dobowy limit 

połowu 

Okres ochronny 

Karp do 35 i od 65 2 sztuki X 

Szczupak 50 cm 1 sztuki 01.01 do 30.04 

Lin 35 cm 2 sztuki X 

Płoć Bez wymiaru 5 kg X 

Wzdręga 15 cm 1 kg X 

Amur biały 40 cm 2 Sztuki X 

Tołpyga b. i  p. Bez wymiaru Bez ograniczeń X 

Okoń 20 cm 1 kg                 X 

Sandacz 50 cm 2 sztuki   01.01 do 31.05 

Boleń 45 cm Bez ograniczeń X 

Leszcz Bez wymiaru Bez ograniczeń X 

Krąp Bez wymiaru Bez ograniczeń X 

Karaś pospolity 15 cm 1 kg X 

Karaś 

srebrzysty 

Bez wymiaru Bez ograniczeń X 

Sum 70 cm 2 sztuki 01.01 do 31.05 

Jaź 30 cm 3 sztuki                 X 

Węgorz 60cm 2 sztuki 01.01 do 31.05 

Jazgarz Bez wymiaru Bez ograniczeń X 

 
11. W okresach ochronnych poszczególnych gatunków ryb zaleca się 
stosowanie metod selektywnie zmniejszających skuteczność połowu 
tych gatunków. 
12. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz wypuszczania 
złowionych ryb z gatunku: sumik karłowaty, czebaczek amurski.  



13. Ryby z gatunków niewymienionych w pkt 10 niniejszego regulaminu 
w przypadku złowienia należy bezwzględnie uwolnić. 
14. Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty 
uprawniające do połowu Strażnikom PSR, Strażnikom SSR, Policji, 
Straży Gminnej, upoważnionym przedstawicielom Administratora łowiska 
oraz innym uprawnionym służbom.                                            
15. Naruszenie zapisów niniejszego regulaminu w zakresie 
dopuszczonych metod, przynęt, wymiarów, limitów i okresów ochronnych 
traktowane będzie jako łowienie bez zezwolenia. Ponadto, w wypadku 
wyrządzenia szkody Administratorowi łowiska Administrator wystąpi do 
właściwego sądu powszechnego z powództwem cywilnym o zasądzenie 
odszkodowania.  
16. W wypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu 
upoważniony przedstawiciel Administratora łowiska może zatrzymać 
zezwolenia na połów, a także odmówić jego wydanie w przyszłości. W 
przypadku ciężkich naruszeń zaklasyfikowanych przez właściwy sąd jako 
kłusownictwo - również dożywotnio. 
   
IV. Postanowienia końcowe. 
 
1. Gospodarz może w uzgodnieniu z Administratorem dokonywać w 
łowisku zabiegów gospodarczych np. zarybień, budowy tarlisk, odłowów 
tarlaków lub odłowów interwencyjnych dla ratowania rybostanu oraz 
dokonywać wyłączenia stale lub okresowo jego części w celu wzmożenia 
ochrony albo dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników. 
2. Administrator może  wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w 
danym dniu powiadamiając o tym na stronie internetowej Okręgu.  
3. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie 
internetowej Okręgu i będą obowiązywać po 30 dniach od daty 
ogłoszenia. 
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy 
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 
2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu 
innych organizmów żyjących w wodzie, a także ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Kodeks cywilny. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zał. 1.  Zasady nabywania zezwoleń na wędkowanie na Łowisku 
Specjalnym Staw Kaczy” 
 
Obowiązuje następujący tryb postępowania w zakresie nabywania 
zezwoleń: 
1. Zezwolenie nabywane jest poprzez system e-zezwolenia dostępny na 
stronie internetowej PZW Okręg we Wrocławiu. 
2. Nabycie właściwego zezwolenia polega na wprowadzeniu danych 
wędkującego oraz wybraniu stosownych opcji w systemie, a następnie 
wniesienia składki elektronicznym przelewem bankowym. 
3. System umożliwia nabycie zezwolenia z uwzględnieniem dostępnego 
limitu zezwoleń. Ilość dostępnych zezwoleń jest rejestrowana w systemie 
i w przypadku wyczerpania limitu następuje automatyczna odmowa 
wydania zezwolenia i przyjęcia opłaty składki. 
4. Po zaksięgowaniu wpłaty nabywający zezwolenie otrzymuje je w 
formie elektronicznej na wskazany wcześniej adres mailowy. Zezwolenie 
należy wydrukować wraz z załączonym drukiem ewidencji połowów i 
wraz z dowodem wpłaty (obowiązkowo) posiadać przy sobie podczas 
wędkowania, okazując na wezwanie wszelkim służbom uprawnionym do 
kontroli. 
 
 

 

 


