
ZARZĄDZENIE nr 44/P/2020 

Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu 

z dnia 19. maja 2020 r. 

 

w sprawie: ustanowienia łowiska specjalnego na zb. Sulistrowickim 

 

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

następuje: 

 

§ 1 

1. Ustanawiam „Zalew Sulistrowicki” położony w pobliżu miejscowości Sulistrowice 

łowiskiem specjalnym od dnia 23 maja 2020 r. (sobota). 

2. Regulamin łowiska stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. W dniu 22 maja 2020 r. (piątek) wprowadzam całkowity zakaz wędkowania na zb. 

Sulistrowickim.  

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi biura Zarządu Okręgu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem . 

 

 

         Pełnomocnik ZG PZW 

 

            Dariusz Garncarek 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Pełnomocnika ZG PZW nr 44 z dnia 19.05.2020 r. 

 

Regulamin Łowiska Specjalnego „Zalew Sulistrowicki” 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Łowisko „Zalew Sulistrowicki” (zwany dalej również „Zalewem”) obejmuje zbiornik 

retencyjny na potoku Sulistrowickim w okolicach m. Sulistrowice. 

2. Administratorem łowiska jest Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu 

(zwany dalej również „Okręgiem” lub „Administratorem”). 

3. Opiekunem łowiska jest Koło PZW numer 22 w Sobótce (zwanym dalej również 

„Gospodarzem”). 

 

II. Sposób nabywania uprawnień do połowu. 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, prawo połowu na Zalewie mają osoby, które posiadają 

kartę wędkarską, oraz które nabyły zezwolenie na wędkowanie w drodze 

wniesienia odpowiedniej opłaty na zagospodarowanie i ochronę łowiska, z 

obostrzeniami o których mowa w pkt. II, ust. 7. Na łowisku obowiązują 

następujące rodzaje zezwoleń: 

a) zezwolenie jednodniowe całodzienne na połów z brzegu lub z 

jednoosobowego środka pływającego typu "belly boat" - uprawniające do 

połowu oraz zabrania z łowiska 2 sztuk ryb (pstrągów tęczowych, jazi lub obu 

gatunków łącznie) zgodnie z zasadami i wymiarem określonym w dalszej 

części niniejszego regulaminu (zezwolenie "Złów i zabierz"); 

b) zezwolenie jednodniowe całodzienne na połów z brzegu lub z 

jednoosobowego środka pływającego typu "belly boat" - bez prawa do 

zabierania ryb z łowiska (zezwolenie "Złów i wypuść"); 

z dodatkowym podziałem na opłaty normalne i ulgowe określonym w dalszej 

części regulaminu. 

2. Wysokości opłat za zezwolenia "Złów i zabierz" i "Złów i wypuść" ustala się z 

podziałem na opłaty normalne i ulgowe według następującego podziału tygodnia 

na okresy ich obowiązywania: 

- od poniedziałku do czwartku - opłaty ulgowe, 

- od piątku do soboty - opłaty normalne, 

i zostają one określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu pn. 

"Zestawienie opłat obowiązujących na Łowisku Specjalnym PZW Zalew 

Sulistrowice". 



3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz 

obcokrajowcy. 

4. 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 zachowanie limitu zgodnego z 

nabytym przez opiekuna zezwoleniem. 

5. Administrator może przyznać nieodpłatnie prawo do jednodniowego wędkowania 

w trybie odpowiadającym opłacie ulgowej lub pełnej osobie, która przepracowała 

rzetelnie 8 godzin przy zagospodarowaniu łowiska (prace organizacyjne, 

porządkowe, udział w zarybieniach). 

6. Łączna ilość nieodpłatnych zezwoleń, o których mowa w ust. 5 powyżej wydanych 

jednej osobie nie może przekroczyć 5 sztuk w roku kalendarzowym, a 

sumarycznie wszystkim osobom - 50 sztuk rocznie. 

7. Opłaty: 

a) jednodniowa "złów i zabierz" ulgowa - uprawnia do całodziennego połowu w 

ciągu dnia, na który została wykupiona - dla zezwoleń wydawanych na 

następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. Do 

wniesienia tego rodzaju opłaty uprawnieni są wyłącznie członkowie zrzeszeni 

w Polskim Związku Wędkarskim. 

b) jednodniowa "złów i zabierz" pełna - uprawnia do całodziennego połowu w 

ciągu dnia, na który została wykupiona - dla zezwoleń wydawanych na 

następujące dni tygodnia: piątek, sobota i niedziela. Do wniesienia tego 

rodzaju opłaty uprawnieni są wyłącznie członkowie zrzeszeni w Polskim 

Związku Wędkarskim. 

c) jednodniowa "złów i wypuść" ulgowa - uprawnia do całodziennego połowu w 

ciągu dnia, na który została wykupiona - dla zezwoleń wydawanych na 

następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. 

d) jednodniowa "złów i wypuść" pełna - uprawnia do całodziennego połowu w 

ciągu dnia, na który została wykupiona - dla zezwoleń wydawanych na 

następujące dni tygodnia: piątek, sobota i niedziela. 

8. Liczba dystrybuowanych zezwoleń jednodniowych na połów z brzegu nie może 

przekroczyć 36 sztuk (30 sztuk dla łowiących z brzegu i 6 sztuk dla połowu ze 

środka pływającego typu „belly boat”). 

9. Administrator może na potrzeby zawodów wędkarskich ustalić szczegółowe 

warunki i limit sprzedaży zezwoleń dla grup zorganizowanych. 

10. Zezwolenia można nabywać w ramach limitu łowiska według pierwszeństwa 

zakupu e-zezwolenia na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu pn. "Zasady nabywania zezwoleń na Łowisku Specjalnym PZW 

Zalew Sulistrowice". 

 

III. Zasady połowu i ochrona ryb. 

 

1. Połów ryb dopuszczony jest wyłącznie w porze dziennej tj. od świtu (1 godzina 



przed kalendarzowym wschodem słońca) do zmierzchu (1 godzina po 

kalendarzowym zachodzie słońca). 

2. Połów ryb odbywa się wyłącznie metodami: 

a) muchową - zestawem uzbrojonym w co najwyżej dwie sztuczne muszki, 

wykonane na pojedynczych haczykach bez zadziorów lub pozbawionych 

zadziorów. Zabrania się dodatkowego zewnętrznego obciążania linki lub 

przyponu za wyjątkiem linki obciążonej w jej konstrukcji. 

b) spinningową - zestawem uzbrojonym przynętą wyposażoną w co najwyżej 

dwa haczyki o maksymalnie trzech ostrzach bez zadziorów lub pozbawionych 

zadziorów. 

3. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadać podczas łowienia podbierak 

wyposażony w siatkę bezwęzłową oraz szczypce do wyhaczania przynęt. 

4. Ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić natychmiast po złowieniu. Na 

łowisku obowiązują następujące wymiary ochronne dla ryb, które mogą zostać 

zabrane zgodnie z warunkami zezwolenia „złów i zabierz”: 

a) dla pstrąga tęczowego: 

- wymiar ochronny dolny: do 30 cm 

- wymiar ochronny górny: od 50 cm 

b) dla jazia - wymiar ochronny dolny: od 30 cm 

5. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania pstrągów potokowych, troci 

jeziorowej, lipieni. 

6. Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie, są 

uznawane za ryby wzięte z łowiska. 

7. W okresach ochronnych poszczególnych gatunków ryb zaleca się stosowanie 

metod selektywnie zmniejszających skuteczność połowu tych gatunków. 

8. Na łowisku obowiązuje zmniejszona minimalna odległość między wędkującymi: 

- przy połowie z brzegu - 10 metrów, 

- przy połowie ze środka pływającego - 15 metrów, 

- między wędkującym z brzegu a wędkującym ze środka pływającego - 20 

metrów; odległości podane wyżej mogą zostać zmniejszone za zgodą 

wędkującego, który pierwszy zajął stanowisko. 

9. Okresy ochronne wszystkich gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w 

sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w 

wodzie. 

10. Złowiona ryba z gatunku objętego zakazem zabierania lub nieprzeznaczona do 

zabrania musi być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z 

powrotem do wody. Zaleca się unikanie kontaktu ryby z dłońmi wędkującego, a 

jeżeli to konieczne np. w celu odhaczenia ryby - dłonie należy uprzednio zwilżyć 

wodą. Dopuszcza się krótkotrwałe przetrzymanie ryby poza środowiskiem 

wodnym w celu udokumentowania połowu, w dbałości o jej dobrostan. 

Niedopuszczalne jest wyciąganie ryby w sposób inny niż za pomocą 

odpowiedniego podbieraka, holowanie tzw. "ślizgiem na brzeg", kładzenie na 

trawie, piasku, czy innym suchym podłożu. 



11. Zabrania się przechowywania w stanie żywym ryb przeznaczonych do zabrania. 

Ryby te należy przechowywać w nieprzezroczystych torbach lub pojemnikach i 

okazywać na każde wezwanie uprawnionych do kontroli. 

12. Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do 

połowu Strażnikom Państwowej Straży Rybackiej, Strażnikom Społecznej Straży 

Rybackiej, Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej, upoważnionym przedstawicielom 

administratora łowiska oraz innym uprawnionym służbom. 

13. Każde naruszenie zapisów niniejszego regulaminu traktowane jest jako łowienie 

bez zezwolenia, a ponadto pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy z 

dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz utratę ważności 

posiadanego zezwolenia. Ponadto, w wypadku wyrządzenia szkody 

Administratorowi łowiska Administrator wystąpi do właściwego sądu 

powszechnego z powództwem cywilnym o zasądzenie odszkodowania. 

14. W wypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu upoważniony 

przedstawiciel administratora łowiska może zatrzymać zezwolenia na połów, a 

także odmówić jego wydania w przyszłości - również dożywotnio. 

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania od strony lustra wody do urządzenia 

spustowego (syfon) na odległość mniejszą niż 10 metrów. 

16. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu na urządzenie spustowe (syfon) oraz 

betonową koronę zapory. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

 

1. Administrator może 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 lub ze względów 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. 

 

Załącznik nr 1 -  "Zestawienie opłat obowiązujących na Łowisku Specjalnym 

PZW Zalew Sulistrowice". 

 

I. Wysokość opłaty jednodniowej "Złów i zabierz":   

a) ulgowa - od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt: 

- dla członków zrzeszonych w PZW wynosi – 30 zł; 

b) normalna - na połów od piątku do niedzieli oraz w święta: 



- dla członków zrzeszonych w PZW wynosi – 40   zł, 

II. Wysokość opłaty jednodniowej "Złów i wypuść": 

a) ulgowa - od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt: 

- dla członków zrzeszonych w PZW wynosi – 20 zł; 

- dla niezrzeszonych wynosi - 40 zł, 

b)  normalna - na połów od piątku do niedzieli oraz w święta: 

- dla członków zrzeszonych w PZW wynosi – 30 zł; 

- dla niezrzeszonych wynosi - 50 zł; 

 

Załącznik nr 2 - „Zasady nabywania zezwoleń na wędkowanie na Łowisku 

Specjalnym Zalew Sulistrowicki” 

I. Obowiązuje następujący tryb postępowania w zakresie nabywania (rezerwacji) 

zezwoleń: 

- zezwolenie nabywane jest poprzez system e-zezwolenia dostępny na stronie 

internetowej PZW Okręg we Wrocławiu, 

- nabycie właściwego zezwolenia polega na wprowadzeniu danych wędkującego 

oraz wybraniu stosownych opcji w systemie, a następnie wniesienia odpowiedniej 

opłaty elektronicznym przelewem bankowym, 

-  system umożliwia nabycie zezwolenia z uwzględnieniem dostępnego limitu 

zezwoleń na dany dzień.  Ilość dostępnych zezwoleń na połów z brzegu i środka 

pływającego jest rejestrowana w systemie i w przypadku wyczerpania limitu 

następuje automatyczna odmowa wydania zezwolenia i przyjęcia opłaty składki 

na dany dzień. 

- zaksięgowaniu wpłaty nabywający zezwolenie otrzymuje je w formie 

elektronicznej na wskazany wcześniej adres mailowy. Zezwolenie należy 

wydrukować i wraz z dowodem wpłaty posiadać przy sobie podczas wędkowania, 

okazując na wezwanie wszelkim służbom uprawnionym do kontroli. W przypadku 

posiadania urządzenia umożliwiającego zdalny dostęp do poczty elektronicznej i 

systemu bankowego, z którego dokonano wpłaty (smartfon) nie ma konieczności 

drukowania zezwolenia i dowodu wpłaty, o ile właściciel zezwolenia jest w stanie 

okazać je kontrolującemu z użyciem posiadanego urządzenia (smartfona) – jako 

wiadomość w poczcie elektronicznej oraz potwierdzić wpłatę poprzez okazanie 

stosownej, wiarygodnej informacji z używanego systemu bankowego. 

II. Zasady przydzielania nieodpłatnych zezwoleń za pracę przy „Łowisku Specjalnym 

Zalew Sulistrowicki” 

1. Pracę wykonuje się pod kierownictwem przedstawiciela Administratora lub 

Gospodarza łowiska. 

2. Za przepracowanie 8 godz. przyznaje się nieodpłatnie jednodniowe pełne 

zezwolenie, wydawane bez względu na ewentualne wyczerpanie limitu 

zezwoleń na łowisku w danym dniu. 

3. Obowiązuje następujący tryb postępowania: 

a) chętna osoba zgłasza chęć pracy do Gospodarza łowiska, 

b) Gospodarz, kierując się rzeczywistymi potrzebami i harmonogramem prac 

na łowisku w danym kwartale, wyznacza tej osobie dzień i godziny pracy nie 



później niż na 3 dni przed planowanym terminem prac, 

c) w wypadku, gdy wędkarz odmówi pracy w wyznaczonym terminie, może 

ponownie zgłosić chęć pracy dopiero w kolejnym kwartale i stosuje się 

wtedy ponownie tryb określony w lit. b powyżej, 

d) po wykonaniu pracy wędkarz otrzymuje potwierdzenie wykonania prac od 

Gospodarza i zgłasza się do Okręgu po zezwolenie podając z góry termin, 

na który ma być ono wypisane (nie późniejszy niż 30 dni po wykonaniu 

pracy); zezwolenie niewykorzystane w ustalonym terminie przepada; 

e) po wykorzystaniu przydzielonego zezwolenia wędkarz może kolejny raz 

zgłosić chęć pracy. 

4. Osoba, która pomimo potwierdzenia terminu pracy nie stawiła się w 

wyznaczonym czasie do pracy bez usprawiedliwienia, lub bez 

usprawiedliwienia odmówiła pracy w wyznaczonym czasie, albo w trakcie 

pracy ze swojej winy zachowywała się w sposób nieprzydatny w tej pracy, traci 

prawo do bezpłatnego zezwolenia oraz do ubiegania się o nie przez okres 

trzech miesięcy od tego zdarzenia. 

 

 

 

 

 


