
 

POLSKI ZWIĄZEK 

WĘDKARSKI 

Okręg w Zielonej Górze 

 

65-301 Zielona Góra,  

ul. Głowackiego 9 

tel. +48 68 453 73 41 
 

ZEZWOLENIE 
OKRESOWE  

NA AMATORSKI POŁÓW 

RYB 

W 2020 r.  

 Rejestr połowu ryb jest wymagany tylko do zezwolenia rocznego , 

inne typy zezwolenia okresowego zwolnione są z tego obowiązku. 

Rejestr połowu rocznego należy po skończonym roku przesłać na 

adres okresowe@pzw.zgora.pl 

 Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach 

użytkowanych przez Okręg PZW w Zielonej Górze oraz zgodnie z 

zasadami wędkowania, które dostępne są na stronie internetowej 

www.pzw.zgora.pl oraz ujęte zostały w załączniku do zezwolenia. 

  Zezwolenie ważne jest:  

- dla członka PZW wraz z kartą wędkarską i ważną legitymacją 

członkowską,  

- dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z karta 

wędkarską,  

- dla cudzoziemców zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym bez 

konieczności posiadania karty wędkarskiej i legitymacji 

członkowskiej.  

  Połów ryb regulują zasady określone w aktualnych Zasadach 

Wędkowania ujęte w Regulaminie.  

  Za nieprzestrzeganie ustalonych przepisów zezwolenie może 

zostać wstrzymane bez możliwości dochodzenia rekompensaty. 

 Zezwolenie nie uprawnia do wędkowania na łowiskach specjalnych 

kół PZW Okręgu Zielona Góra, które prowadzą działalność 

gospodarczą na tych wodach. 

 Przy wykupie zezwoleń okresowych na wodach PZW Okręg Zielona 

Góra obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb dla zezwoleń 

rocznych. 

Zezwolenie okresowe nie uprawnia do wędkowania w wodach PZW 

Okręgów Strefy I oraz do wędkowania na wodach PZW Okręgów, 

z którymi Okręg PZW Zielona Góra podpisał porozumienia 

dwustronne. 
 

Opłata za 1,3,7,14 dni obowiązuje w kolejnych dniach kalendarzowych 

od godziny 00:00 do godziny 24.00. 

Imię i 

Nazwisko  

Adres 

zamieszkania  

Nr karty 

wędkarskiej 
 

Nazwa 

składki lub 

opłaty 

Niezrzeszeni  – 14 dniowa 
z brzegu, z lodu i ze środków pływających 

Wartość 145,00 zł 

Data 

ważności 

zezwolenia 

Od:    Do:  

Na podstawie uchwały nr 75 z dnia 28 marca 2015 r. 

Zarządu Głównego PZW stwierdza się, że: 

„W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie, 

przepisów o amatorskim połowie ryb – wydający może je cofnąć oświadczeniem 

doręczonym jego przedstawicielowi.” 

Składka lub opłata 
Członkowie 

PZW 
Niezrzeszeni Członkowie Okręgu w Gorzowie Wlkp. 

1-dniowa - z brzegu, z lodu i ze środków pływających 40 zł 55 zł 10 zł 
3-dniowa - z brzegu, z lodu i ze środków pływających 60 zł 95 zł 15 zł 

7-dniowa - z brzegu, z lodu i ze środków pływających 75 zł 120 zł 20 zł 
14-dniowa - z brzegu, z lodu i ze środków pływających 90 zł 145 zł - 

na czas zawodów wędkarskich - z brzegu, z lodu i ze środków pływających 15 zł  -  - 
Roczna* pełna dla niezrzeszonych (z brzegu, z lodu i ze środków pływaj.) - 350 zł - 

Roczna* niepełna dla niezrzeszonych (tylko z brzegu i z lodu) - 320 zł - 

http://www.pzw.zgora.pl/


 
 

PODSTAWOWE ZASADY WĘDKOWANIA(SZCZEGÓŁOWE 

W ZAŁACZNIKU) Wymiary i okresy ochronne, limity połowów 
Nazwa gatunk. Wymiar ochronny[cm] Okres ochronny Dzienny limit 

Boleń do 40 01.01 – 30.04 2 szt. a) 

Brzana do 40 01.01 – 30.06 3 szt. razem z karpiem 

Certa do 30 01.01 – 30.06 5 szt. 

Głowacica do 70 01.03 – 31.05 1 szt. g) 

Jaź do 25 – do 5 kg 

Jelec do 15 – do 5 kg 

Karp  do 40 f) – 
3 szt. razem 

z brzaną 

Kleń do 25 – do 5 kg. 

Lin do 25 – 4 szt. 

Lipień do 30 01.03 – 31.05 3 szt. razem z pstrąg. potok. 

Łosoś do 35 01.10 – 31.12 2 szt. e) 

Miętus do 25 01.12 – 29.02 do 5 kg 

Okoń do 18 h) – do 5 kg 

Płoć – – do 5 kg 

Pstrąg potok. do 30 01.09 – 31.12 3 szt. razem z lipieniem 

Rozpiór do 25 – do 5 kg 

Sandacz do 50 01.01 – 31.05 2 szt. b) 

Sieja do 35 01.10 – 31.12 2 szt. c) 

Sielawa do 18 01.10 – 31.12 do 5 kg 

Sum do 70 01.01 – 31.05 1 szt. 

Szczupak do 50 01.01 – 30.04 2 szt. d) 

Świnka do 25 01.01 – 15.05 do 5 kg 

Węgorz do 60 01.12 – 31.03 2 szt. 

Troć wędrowna do 35 01.10 – 31.01 2 szt. a) 

Troć jeziorowa do 50 01.09 – 31.01 2 szt. a) 

Wzdręga do 15 – do 5 kg 

a) - razem z sandaczem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowną, łososiem,   b) - razem z 
boleniem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową  i wędrowną, łososiem,   c)  - razem z boleniem, 
sandaczem, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowna, łososiem,   d) - razem z boleniem, sieją, 
sandaczem, trocią jeziorową i wędrowna, łososiem,   e) - razem z boleniem, sandaczem, sieją, 
szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowną,   f)  - nie dotyczy rzek,   g) - w ciągu tygodnia (od 
poniedziałku do niedzieli),   h) - za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga 
i lipienia) 
Łączna ilość złowionych i zabranych ryb, dla których nie podano limitu ilościowego nie może 
przekroczyć 10 sztuk w ciągu doby. Pozostałe ryby mogą być zabierane w ilości 
nie przekraczającej 5 kg w ciągu doby, ograniczenie to nie dotyczy amura, tołpygi, krąpia, karasia 
srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i źródlanego, trawianki, czebaczka amurskiego oraz 
raków pręgowatych i raków sygnałowych. 

NO KILL- ZAKAZ UŻYWANIA SIATEK DO PRZETRZYMYWANIA RYB:  

Na rzece Bóbr na odcinku do ujścia Kwisy do mostu kolejowego na os. Moczyń w 

Żaganiu obowiązuje zasada NO KILL – złów i wypuść.  

 Staw Leśny Żary – NO KILL złów i wypuść  

Wagmostaw – NO KILL złów i wypuść 

Kanał Portowy w: Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli oraz Cigacicach (wraz z 

pierwszą lewą i prawą ostrogą rzeki Odry) – zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 

01.11 do 31.03 

Starorzecza w: Bobrownikach, Pomorsku (wraz z pierwszą lewą i prawą ostrogą 

rzeki Odry) oraz zbiornik wyrównawczy Stacji Pomp w Siedlisku - zasada NO KILL – 

Złów i Wypuść od 01.11 do 31.03 

 

 Starorzecza w: Laskach, Ciemnicach i Szczawnie (wraz z pierwszą lewą i prawą ostrogą 

rzeki Odry)  - zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 01.11 do 31.03 

 Kanał oraz port w Krośnie Odrzańskim (wraz z pierwszą lewą i prawą ostrogą rzeki 

Odry) – zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 01.11 do 31.03 

 Obwód rybacki Jeziora Krzesińskie na Kanale Konotop (Kanale Krzesińskim) (wraz 

z pierwszą lewą i prawą ostrogą rzeki Odry) – zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 01.11 

do 31.03 

Odstępstwa od Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach PZW 

Okręg w Zielonej Górze: 

ZAKAZ TROLLINGU: J. Łagowskie +  NA AKWENACH DO 30 HA. 

PŁYWANIE: 

- Wapna Brzezie k. Pomorska – Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających. 

- Wapna Jordanowo – 2 wyrobiska - Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających. 

KARP DO 40 CM: - Lubieszów Glinianka – Wymiar ochronny Karpia do 40 cm i od 60 cm 

Nie wolno wędkować w następujących obrębach ochronnych i okresach: 

- Jezioro Borek (Kosarzyn) - 50 m po lewej i 50 m po prawej stronie wypływu z niego Strugi 

Steklnik oraz 50 m w głąb jeziora od tego miejsca. Zakaz połowu od 15 lutego do 15 czerwca 

każdego roku. 

- J. Ilno (Torzymskie) – na odcinku od plaży miejskiej do ujścia Ilanki 20 m w głąb akwenu.- 

Zakaz połowu przez cały rok. 

- Jezioro Pniów – połów dopuszczony jedynie z brzegów zachodnich – Rezerwat „Dolina Ilanki” 

- J. Moczydło (Osiecznica) wzdłuż północnowschodniej części linii brzegowej jeziora licząc od 

północnego pomostu kąpielowego na głębokość 40 m od brzegu na długości 350 m linii 

brzegowej. Zakaz połowu od 1 stycznia do 31 maja każdego roku. 

- J. Ratno (Gądków Mały) – Rez. przyrody – odrębne zasady wędkowania w toku ustaleń. 

- Kanał Portowy w Cigacicach – zakaz połowu ryb na całym odcinku do 28.02.2019 r. 

- Kanał w Krośnie Odrzańskim – zakaz połowu ryb na odcinku 150 m od koryta rzeki Odra w 

głąb kanału do 31.01.2019 r. 

- Bóbr - na odcinku od wysokości kolektora ciepłej wody przerzuconego przez ten ciek w Żaganiu 

do wysokości wodowskazu IMGW w Żaganiu oraz kanał energetyczny Bobru od wody dolnej jazu 

EW Żagań II. Zakaz połowu przez cały rok. 

- Ilanka – od południowych granic Rezerwatu „Dolina Ilanki” na tej rzece znajdującej 750 m 

powyżej mostu na drodze gruntowej Torzym – Kownaty do ujścia lewostronnego dopływu w 

granicach działki nr 26 obręb Pniów. Zakaz połowu obowiązuje cały rok 

- Młynówka- od jazu przy ul. Młynarskiej w Szprotawie do ujścia do rzeki Szprotawy oraz 

Szprotawa (Szprota) od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskiego do ujścia do Bobru. Zakaz 

połowu przez cały rok. 

- Odra na odcinku od ujścia Strumienia (Łomianki) do ujścia Nysy Łużyckiej. Zakaz 

obowiązuje w okresie 1 listopada do 31 marca każdego roku. 

- Pliszka - od mostu na drodze gruntowej Drzewce Kolonia - Kłodnica koło ruin dawnego młyna 

Zamęt do mostu na drodze gruntowej w Kosobudkach. Zakaz połowu przez cały rok. 

- Raduszczanka - od Przepompowni nr 3 do ujścia do Zbiornika zaporowego Raduszec Stary. 

Zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 maja. 

- Starorzecze Krępa - wschodnie oraz północno – wschodnie brzegi. Zakaz połowu cały rok. 

- Starorzecze Wójciki – północne oraz północno - wschodnie brzegi. Zakaz połowu cały rok. 

WIĘCEJ ZASAD WĘDKOWANIA NA WODACH PZW OKRĘG 

W ZIELONEJ GÓRZE W ZAŁĄCZNIKU DO ZEZWOLENIA 

DOSTEPNY NA STRONIE WWW.PZW.ZGORA.PL 


