
Polski Związek Wędkarski 
Okręg Częstochowa 

Ul. Władysława Jagiełły 63 
42-202 Częstochowa 

ZEZWOLENIE OKRESOWE 
2022 

Na amatorski połów ryb wędką  
dla członków PZW 

WODY NIZINNE (bez trollingu) 

1 DZIEŃ 
20 ZŁ 

 
3 DNI 
40 ZŁ 

 
7 DNI 
75 ZŁ 

 

Imię i Nazwisko……………………………………………………… 

 

Nr karty wędkarskiej……………………..…………………………. 
(nie dotyczy obcokrajowców) 

 

 

 

Seria O 

WAŻNE: NA DZIEŃ/DNI…………………...…………………2022 

(na podstawie Art. 7 ust 2 i 2a. Ustawy z dnia 18.04.1985  
o Rybactwie Śródlądowym z późniejszymi zmianami) 

1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z drukiem potwierdzającym wniesienie 
stosownej opłaty składki (przekaz/przelew) na ściśle określony dzień/dni. 

2. Zezwolenie ważne jest wraz z legitymacją członkowską PZW oraz składką 
potwierdzającą członkostwo na dany rok oraz kartą wędkarską. 

3. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych 
przez Okręg PZW Częstochowa zgodnie z załączonym wykazem. 

4. Nie obowiązuje rejestracja połowów. 
5. Posiadacz niniejszego zezwolenia nie może poławiać ryb metodą trollingową. 
6. Przepisy ogólne dostępne są na stronie internetowej Okręgu PZW 

Częstochowa oraz w siedzibie Okręgu. 
7. Posiadacz niniejszego zezwolenia zobowiązuje się do przestrzeganie 

przepisów o których mowa w punkcie 6. 
 

Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich wodach 
Okręgu PZW Częstochowa 

Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego 
krańca płetwy ogonowej.  
Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb : 
- amur do 40 cm (nie dotyczy rzek) 
- boleń do 40 cm 
- brzana do 40 cm  
- certa do 30 cm  
- jaź do 25 cm  
- jelec do 15 cm  
- karp do 35 cm i od 70 cm (nie dotyczy rzek)  
- kleń do 25 cm  
- lin do 30 cm  
- miętus do 30 cm 
- okoń do 18 cm (nie dotyczy wód krainy pstrąga i lipienia) 
- płoć do 15 cm 
- pstrąg potokowy do 35 cm  
- sandacz do 50 cm  
- sieja do 35 cm  
- sum do 70 cm  
- szczupak do 50 cm  
- świnka do 30 cm  
- węgorz do 60 cm  
- wzdręga do 15 cm  
 
Ustala się następujące okresy ochronne ryb : 
- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia 
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca 
- certa 1 stycznia do 30 czerwca 
- lipień : CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA - dotyczy wszystkich wód 
- miętus od 1 grudnia do końca lutego 
- pstrąg potokowy od 01 września do 31 stycznia 
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja 

- sieja od 1 października do 31 grudnia, 
- sum od 1 stycznia do 31 maja 
- szczupak 
 w rzekach od 1 stycznia do 30 kwietnia 
 w zbiornikach od 1 stycznia do 31 maja 
- świnka od 1 stycznia do 15 maja 
- węgorz od 1 grudnia do 31 marca 
Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku 
ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu 
o ten dzień. 
Okresy i wymiary ochronne ryb nie ujętych w zezwoleniu określa Ustawa o 
rybactwie śródlądowym i rozporządzenia do tej ustawy. 
Ustala się następujące limity dobowe połowu ryb (od godziny 0:00 do 24:00), 
oraz limity miesięczne połowu ryb (od 1 do ostatniego dnia miesiąca) 
- sum 2 szt. 
- boleń 3 szt. 
- sandacz 1 szt. 
- szczupak 1szt. 
- sieja 2 szt. 
- pstrąg potokowy, 2 szt. 
- brzana 2 szt. 
- karp, amur, lin /łącznie/ 2 szt. 
- certa, świnka /łącznie/ 3 szt. 
- węgorz 2 szt. 
Dobowa łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków: 
- SANDACZ, SZCZUPAK, SIEJA, PSTRĄG POTOKOWY - łącznie 2 szt. 
Miesięczna łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków: 
- SANDACZ, SZCZUPAK, SIEJA, PSTRĄG POTOKOWY - łącznie 5 szt. w 
danym miesiącu. 
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie 
może przekroczyć 6 szt. w ciągu doby. 
Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w 
ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby. 
Limity połowu nie dotyczą ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek 
amurski, sumik karłowaty i tołpyga po złowieniu nie wolno wypuszczać do 
łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. 
Zabrania się podmieniania ryb w siatce. 
Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte 
w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego". Zawodnicy startujący w 
zawodach na wodach okręgu PZW Częstochowa są zobowiązani do posiadania 
siatek zanurzonych minimum 1,5 m w wodzie. 
Inne 

- wszystkie opakowania i przedmioty przywiezione i zastane na stanowisku (w 
promieniu 5 m) na którym dokonuje się amatorskiego połowu ryb winne być 
uprzątnięte i zabrane z łowiska 
- zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich wodach krainy pstrąga i 
lipienia, 
- na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi  metodami połowu 
jest wyłącznie sztuczna mucha i spinning 
- całkowity zakaz połowów ryb na terenie „Obrębów Hodowlanych” 
-Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą występować 
dodatkowe ograniczenia w wędkowaniu (informacja na bieżąco na stronie 
www.pzw.prg.pl/19 i nad danym łowiskiem). 
Przypominamy, że ryby przetrzymywane w siatce są uznawane za przeznaczone 
do zabrania!!! Ryby nie przeznaczone do zabrania, lub użycia jako przynęty 
należy natychmiast wypuścić na 
powrót do wody z zachowaniem maksymalnej ostrożności (nie dotyczy gatunków 
z pkt. 3.7). 
                                                 WODY NIZINNE: 
Od 1 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą 

rybkę i ich części oraz przynęty uzbrojone w kotwiczkę, w tym okresie 
obowiązuje także zakaz wędkowania z środków pływających. Zakaz ten nie 

dotyczy rzek. 
C 01 rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do ujścia rzeki 

Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich. 
C 02 zb. Zielona (Górny i Dolny) – 51,8 ha gm. Kalety 

- zakaz wędkowania z wysp 
- od 01.01 do 31.05 obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt 
środkami pływającymi i modelami zdalnie sterującymi 
- zakaz używania sprzętu wodnego o napędzie motorowym 
(uch. Rady Miasta Kalety nr. 39/V/2015 DU Woj. Śl z dn.18.03.15) 

C 03 zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi, 

C 04 kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi, 

C 10  rz. Warta (z wyłączeniem zbiornika Poraj) od źródeł do mostu w m. Poraj 
wraz z dopływami na tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich  

C 11 
 
 
 
 
 
 
 

zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj (od mostu w m. Oczko do tamy czołowej 
zbiornika.)  
- zakaz połowu w nocy ze środków pływających przez cały rok 
- zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz 
wszystkich umocnień betonowych 
- strefa ochronna (tarlisko) na odcinku zachodniego brzegu: od 
ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego do słupa wysokiego napięcia z 
całkowitym zakazem wędkowania od 01.03 do 31.05-ciąg dalszy na 



C 11 
c.d. 

następnej stronie 
-zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 
- zakaz wędkowania od początku ośrodka żeglarskiego Enif (wraz z 
cyplem zwanym potocznie „Pirsem”) do zapory czołowej zbiornika w 
okresie od 01.11. do końca lutego (nie dotyczy wędkowania z lodu) 

C 20 rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w Działoszynie wraz 
z dopływami z wyłączeniem Liswarty i odcinków wód górskich 
- zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75m w górę i w dół w 
okresie od 15.03 do 30.06, 

C 21 zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki 
- zakaz wędkowania z wyspy 

C 22 zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 
- zakaz wędkowania od zmierzchu do świtu 
- obowiązuje całoroczny zakaz wędkowania w strefie ochronnej – tarlisko 
oznaczonej tablicami 

C 23 zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia 
- zakaz wędkowania na całej długości linii brzegowej od strony zapory 
zbiornika 
- od 01.01 do 31.05. i od 01.11. do 31.12 obowiązuje zakaz wywożenia 
przynęt i zanęt środkami pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi 
oraz brodzenia 
- od 01.11 do 31.12 zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka”, które znajduje się na lewym 
brzegu zbiornika 

C 24 zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 25 zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 27 zb. w Zakrzówku Szlacheckim - 8.0 ha,  
- od 01.04. do 30.06. obowiązuje zakaz wędkowania w strefie ochronnej 
(tarlisko przy wlocie Strugi) oznaczonej tablicami 

C 28 zb. Lelity (Kontowskie) – 1,5 ha gm. Popów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 
- obowiązuje zakaz wędkowania w strefie ochronnej oznaczonej tablicami 
(przy dopływie)  

C 30 rz. Liswarta – od źródeł do ujścia wraz z dopływami z wyłączeniem 
odcinków wód górskich 
- od 01.01 do 30.04 zakaz wędkowania na oznakowanym starorzeczu w 
Troninach - strefa ochronna  

C 31 zb. Hadra (Górny i Dolny) - 15,0 ha gm. Herby 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi  
- zakaz wędkowania z wyspy 

C 32 zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 
- zakaz wędkowania z wyspy 

C 33 zb. Borki - 6,45 ha gm.Olesno 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi  

C 34 zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi  
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz wędkowania w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) okresie od 1 
października do 31 grudnia 

C 35 zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania między 
wpływem rz. Biała Oksza, a wpływem „Leśnego Strumienia” w okresie 
całego roku.  
- zakaz wędkowania z wyspy 
- górny wymiar ochronny szczupaka - od 75 cm 

C 36 zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno 
- zakaz używania silników spalinowych 
- zakaz wędkowania ze środków pływających (zbiornik górny) 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi (zbiornik górny) 

C 37 zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi  
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. 
do 31.12.  

C 40 rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska wraz z 
dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich 

C 41 zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce 
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz używania silników spalinowych 

C 42 zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce 
- zakaz używania silników spalinowych 

C 43 zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi, 
- zakaz wędkowania z wyspy 

C 50 Glinianka Pacyfik - 8 ha Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 51 Glinianki Bałtyk - Adriatyk - 8 ha Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 52 Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 53 Stawy Jaworznik(1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki 
Stawy 1,3 
 - zakaz wędkowania w strefie ochronnej na stawie nr.1 oznaczonej 
tablicami 
 - zakaz wędkowania ze środków pływających 
 - zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 
 - zakaz rozbijania namiotów na groblach 
 Staw 2 „No kill”- Regulamin z zasadami wędkowania na stronie 
(www.czestochowa.pzw.pl) i nad zbiornikiem 

C 54  Matusowiec- 5,0 ha Pajęczno 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu w okresie od 01.01 do 31.03. i od 
01.11. do 31.12.  

C 55 Michalina – 4,0 ha, Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 56 Stawy Myszków (1-2) – 3,0 ha , Myszków 
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. 
do 31.12.  
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 
- zakaz połowu ryb w doprowadzalniku wody do stawów 

C 57 Stawy Strzelce Wielkie D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi  
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz rozbijania namiotów na groblach 
- przy metodzie spinningowej na zbiorniku D (Wąski) dozwolone jest 
używanie przynęty uzbrojonej w jeden hak o pojedynczym ostrzu. 

C 58 Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 59 Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 60 Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu 

C 61 zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi  
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu w okresie od 01.01 do 31.05. i od 
01.09. do 31.12. 
- zakaz wędkowania w strefie ochronnej oznaczonej tabliczkami 

C 62 zb. Wodociągów Częstochowskich („ciepły” dawniej Huta Cz-wa) - 20 ha, 
Częstochowa 

C 63 zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol 
- zakaz wędkowania na terenie wyznaczonego kąpieliska  
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi  
- tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy wpływie wody 
zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05 

C 64 Stawy Sabinów 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

C 65 Staw Strzelce Wielkie C – 3,4 ha - „NO-KILL” (złów i wypuść) 
Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.czestochowa.pzw.pl) 
i nad zbiornikiem. 

C 66 Pietrzyków II 2.0 ha 
Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.czestochowa.pzw.pl) 
i nad zbiornikiem. 

C 67 Czarna Rzeczka – 0,7 ha Starokrzepice 
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu 
- zakaz wędkowania na brzegu od strony gospodarstw domowych 

C 68 Zalew kanału GOSIR – 2,5 ha Koszęcin 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wędkowania z wyspy 
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu 
- zakaz połowu na dawnym kąpielisku 

C 70 Leśny Zakątek – 2 ha Kalety 
- zakaz wędkowania ze środków pływających 
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami 
zdalnie sterowanymi 

 


