
WARUNKI  WYDANIA 
I  OBOWIĄZYWANIA  ZEZWOLENIA

1.  Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach 
użytkowanych przez Okręg PZW Konin, zgodnie z załączonym 
wykazem.

2. Zezwolenie ważne jest:
 - dla członka PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją 

członkowską,
 - dla wędkarzy niezrzeszonych wraz z kartą wędkarską,

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą 
niniejsze zezwolenie, przepisów o amatorskim połowie ryb – 
wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym 
jego posiadaczowi. 

3. Rodzaj i zasady wędkowania do których ma prawo wędkarz 
posiadający zezwolenie oznaczone są naklejonym hologramem.

 - dla cudzoziemców, zgodnie z zapisami ustawy o rybactwie 
śródlądowym bez konieczności posiadania karty wędkarskiej 
i legitymacji członkowskiej.

1. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach 
określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym 
przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego oraz 
Przepisach uchwalonych przez Okręg PZW  w Koninie - Część II 
Zezwolenia.

2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania określają zapisy 
zamieszczone przez uprawnionego do rybactwa w dalszej części 
zezwolenia.  

3. Na wodach Okręgu PZW Konin w okresie od 1 czerwca do 
31 października wędkowanie ze środków pływających odbywa 
się przez całą dobę. W okresie od 1 listopada do 31 maja połów 
ryb tylko od wschodu do zachodu  słońca tj. 1 godzinę przed 
wschodem i  1 godzinę po zachodzie słońca.

WARUNKI I ZASADY UPRAWIANIA 
AMATORSKIEGO POŁOWU RYBCZĘŚĆ I* ZEZWOLENIE  

na amatorski połów ryb wędką

Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

SERIA Ll     Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 18.04.1985r.

o Rybactwie Śródlądowym - Dz. U. z 1999r., 
poz. 750 z późniejszymi zmianami.

OKRĘG POLSKIEGO
ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
62-510 Konin, ul. Wyspiańskiego 1

(uprawniony do rybactwa)

RZEKA WARTA wraz z DOPŁYWAMI  -  wSZCZEGÓŁOWY WYKAZ WÓD
Okręgu PZW w Koninie  na 2020 rok

Jeziora Ax)Lp. Pow. ha. Gmina*

501,94Razem:

JEZIORA - j

· Powiaty: koniński, kolski i słupecki - Uchwałą Rady Powiatu wprowadzono zakaz 
używania sprzętu pływającego z napędem spalinowym (zakaz nie dotyczy 
zbiornika „„Słupca”).

B) Zbiorniki: Janów, Zatorze, Kościelec, Morzysław, Uniejów, Dąbie, Ruszków, Żeronice, Gliny, 
Cukrownia, tzw. Szybskie  i Jezioro „Na Puszczy” – zakaz  wędkowania ze środków 
pływających.

DODATKOWE UREGULOWANIA I OZNACZENIA 
DLA POSZCZEGÓLNYCH WÓD:

 - odcinek sieradzki tj. od tamy w Jeziorsku w odległości do 1500 m. poniżej zapory 
czołowej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietna każdego roku zakaz spinningowania 
(Uchwała ZO PZW w Sieradzu),

A) Na wszystkich wodach O.PZW w Koninie obowiązują górne wymiary ochronne ryb: 
okoń od 40cm, sandacz od 80 cm, szczupak od 80 cm, karp od 70 cm.

G) Zbiornik Ruszków – w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku zakaz połowu 
karpia, obowiązują wymiary ochronne: lin 30 cm, karp 35 cm, a powyżej 50 cm 
wypuszczamy do wody

H) Zbiornik Uniejów – wymiar ochronny karpa 35 cm.

F) Kanał Ulgi II – w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku całkowity zakaz 
wędkowania z uwagi na zimowisko ryb. 

D) Rzeka Warta:

 - odcinek koniński tj. od 1500m poniżej zapory czołowej w Jeziorsku do mostu 
w Uniejowie zakaz spinningowania w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego 
roku oraz całoroczny, całkowity zakaz wędkowania na odcinku 500 m poniżej 
3 progu w miejscowości Księże Młyny.

J)  Jezioro Degnera – limit ilościowy tj. 1 szuka karpia do wymiaru 60 cm i zakaz używania 
łódek zanętowych do wywozu zestawów.

K) Zbiorniki  tzw. Szybskie na rzece Flisie – całoroczny, całkowity zakaz          
spinningowania.

L) Zakaz stosowania łódek zanętowych i wszelkich innych środków pływających na 
akwenach do 10 ha  oraz na Zbiorniku  Ruszków.

C) Jezioro Głodowskie - zakaz wędkowania ze środków pływających w okresie 
od 1 grudnia do 30 kwietnia  każdego roku.  

Zbiór przepisów dotyczących uprawiania wędkarstwa w wodach 
użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 
KONINIE obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały nr 
48/Z/2019  ZO PZW w Koninie z dnia 30 października 2019 r. -  CZĘŚĆ II 
ZEZWOLENIA O.PZW KONIN.

E) Zbiornik Żeronice – zakaz spinningowania w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 
każdego roku.

*  Zezwolenie na amatorski połów ryb Okręgu PZW Konin 
składa się z dwóch części z których to część I obowiązkowo 
należy posiadać przy sobie podczas wędkowania wraz 
z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
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Koziegłowy
Ostrowite
Orchowo
Słowikowo
Skubarczewo
Rusin 
Degnera 
Stępa
Suszewo-Wójcin
Głodowskie
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Ostrowite
Ostrowite
Orchowo
Orchowo
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Powidz
Orchowo
Kleczew
Wilczyn-Orchowo
Kazimierz Biskupi

Dodatk. uregul.
i oznaczenia
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------------------- --------------

WODY DROBNE -wd

Wody drobne Ax)Lp. Pow. ha. Gmina*

185,70               Razem:

1wd
2wd
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7wd
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9wd
10wd
11wd
12wd
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15wd

Zb. Ruszków
Zb. Marantów
Zb. Gliny
Zb. Dąbie
Zb. Uniejów
Zb. Morzysław
Zb. Strzałkowo
Zb. Tuliszków
Zb. Kościelec
Zb. Zatorze
Zb. Janów
Zb. Wiatraki
Zb. Wzgórze Kleczewskie
Jez. Na Puszczy
Zb. Cukrownia Gosławice

28,00
25,00
11,00 
8,59
5,00
4,00
1,91
1,90
8,41
6,00
26,00
10,01
9,00
20,96
20,00

Koło
Konin
Rychwał
Dąbie
Uniejów
Konin
Strzałkowo
Tuliszków
Kościelec
Konin
Konin
Kleczew
Kleczew
Sompolno
Konin

Dodatk. uregul.
i oznaczenia

B,G,L

B
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L
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------------------- --------------

Telefony kontaktowe w przypadku
zatruć wód lub kłusownictwa:

Okręg PZW w Koninie
63 242 28 53

Komendant SSR O.PZW Konin
 603 946 626

Państwowa Straż Rybacka Konin
512 260 503 , 63 243 53 98

Państwowa Straż Rybacka Pobiedziska
508 101 506

Rzeka Ax)Lp. Pow. ha. Gmina*

1 Warta 
w tym wszystkie
dopływy, starorzecza
+ Kanał Ślesiński

1610,00 Uniejów-
Pyzdry
Konin –
Sulanki

Dodatkowe uregulowania
i oznaczenia

1500 metrów poniżej zapory w Jeziorsku do 
ujścia rzeki Prosny w miejscowości Tarnowa 
(z wyłączeniem starorzecza Niemiec 
i rzeki  Ner)

2 Struga Bawół Słupca Od miejsc. Mąkownica do ujścia Strugi 
Bawół do rzeki Warty w miejsc. Rokicko 
oraz rzekę Mesznę wpadającą do Strugi 
Bawół w miejsc. Wierzbocice (w granicach 
powiatu)            

3 Rzeka Powa Tuliszków, 
Konin 

Wody płynące rzeki Powy od miejsc. 
Smaszew do ujścia rzeki Warty w miejsc. 
Rumin (w granicach powiatu) 

4 Rzeka Kiełbaska Koło Wody płynące początkowego biegu rzeki 
w miejsc. Kowale Księże do ujścia rzeki 
Warty w miejsc. Trzęśniew (w granicach 
powiatu)

5 Rzeka Telszyna Koło Wody płynące początkowego biegu 
rzeki  w miejsc. Miłkowice wraz z jej 
prawobrzeżnym dopływem wpadającym 
do rzeki Warty w miejsc. Radczyny 
(w granicach powiatu)

6 Rzeka
Czarna Struga 

Zagórów Wody płynące od początkowego biegu 
rzeki w miejsc. Bagno wraz z jej lewym 
dopływem o nazwie Struga Bawół 
do ujścia rzeki Warty w miejsc. Zagórów 
wraz z wodami prawo-brzeżnego dopływu 
Strugi Grabienickiej wpadającej do Czarnej 
Strugi na wysokości miejsc. Olchowa 
(w granicach powiatu)

8 Rzeka Rgilewka Grzegorzew
Koło 

Wody płynące początkowego biegu rzeki 
od mostu w miejsc. Wymysłów graniczącej 
z gminą Chodów do ujścia rzeki Warty 
w miejsc. Powiercie k/Koła ( w granicach 
powiatu) 

D

9 Kanał Ślesiński Konin Obejmuje obszar wody płynącej od granicy 
awanportu śluzy Pątnów poprzez śluzę 
w Koninie-Morzysławiu do ujścia rzeki Warty 
wraz z innymi wodami dopływów na tym 
odcinku z wyłączeniem lewej strony 
odcinka kanału na długości stawów 
hodowlanych G. Ryb. Gosławice

RZEKA WARTA wraz z DOPŁYWAMI  -  w (c.d.)

Rzeka Ax)Lp. Pow. ha. Gmina* Dodatkowe uregulowania
i oznaczenia

10 Struga
Witkowska 

Witkowo Od ujścia Strugi do miejsc. Witkowo 
(w granicach powiatu) 

11 Rzeka Flisa Pyzdry Obejmuje obszar wody płynącej od 
początkowego biegu rzeki wraz ze 
zbiornikami (tzw.Szybskie) na tym cieku 
do rzeki Warty

12 Kanał Ulgi II Konin odbiornik- rzeka Warta od wypływu z rzeki 
Warty do wpływu do rzeki Warty (na całym 
odcinku)

B,K,L

F
1610,00Razem: -------- ------------------------------------

Obwód rybacki rzeki Warty nr 5 – obejmuje wody rzeki Warty na 
odcinku linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym 
i prawym brzegu rzeki Warty w odległości 1500 metrów od osi 
podłużnej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko do linii 
prostej prostopadłej do linii prawego brzegu rzeki Warta 
przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu 
rzeki Prosna z linią lewego brzegu rzeki Warta wraz z wodami jej 
dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody 
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym 
naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego 
odcinka albo jego dopływów, w tym zbiornik wodny Stare Miasto na 
rzece Powa z wyłączeniem wód starorzecza „Niemiec" oraz wód 
dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne 
obwody rybackie (rzeka Ner).         D 

x) – oznaczenie akwenów odpowiadające oznakowaniu
       na poglądowo-informacyjnej mapce sytuacyjnej wód
       Okręgu PZW w Koninie. 

Słupca 

Przykona 

Konin

Turek

ZBIORNIKI ZAPOROWE - zz 

Zbiorniki zaporowe  Ax)Lp. Pow. ha. Gmina* Dodatkowe uregulowania
i oznaczenia

472,36Razem: -------- ---------------------

1zz

2zz

3zz

4zz

Słupca 

Przykona

Stare Miasto - Powa 

Zb. Żeronice 

265,50

120,00

75,77

11,09 B,E

Pieczęć Koła 
/Okręgu PZW

KONIN

Imię

Nazwisko

Nr karty wędkarskiej

- OKRESOWE

Ważne:

- ROCZNE

1. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz. 0.00 do godz 24.00.
2. Okresy 3-7 dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.

OKRESOWA PEŁNA
1 (jeden) dzień wszystkie wody,
techniki i metody wędkowania
dopuszczone przez O. PZW KONIN

składka
członek

PZW
opłata
niezrzesz.
cudzoziem.

HOLOGRAM

HOLOGRAM

HOLOGRAM

OKRESOWA PEŁNA
3 (trzy) dnie wszystkie wody,
techniki i metody wędkowania
dopuszczone przez  O. PZW KONIN

składka
członek

PZW
opłata
niezrzesz.
cudzoziem.

HOLOGRAM

HOLOGRAM

HOLOGRAM

OKRESOWA PEŁNA
7 (siedem) dni wszystkie wody,
techniki i metody wędkowania
dopuszczone przez  O. PZW KONIN

składka
członek

PZW
opłata
niezrzesz.
cudzoziem.

HOLOGRAM

HOLOGRAM

HOLOGRAM

OPŁATA ROCZNA PEŁNA
wszystkie wody,
techniki i metody wędkowania
dopuszczone przez  O. PZW KONIN

niezrzeszony
cudzoziemiec

HOLOGRAMHOLOGRAMHOLOGRAM

OPŁATA ROCZNA NIEPEŁNA
dwie wędki zwykłe z brzegu
bez spinningu na jeziora,
zbiorniki i drobne wody.

niezrzeszony
cudzoziemiec

HOLOGRAMHOLOGRAMHOLOGRAM

OPŁATA ROCZNA NIEPEŁNA
dwie wędki zwykłe z brzegu
bez spinningu na rzeki
z dopływami i starorzecza.

niezrzeszony
cudzoziemiec

HOLOGRAMHOLOGRAMHOLOGRAM

OPŁATA ROCZNA NIEPEŁNA
wszystkie metody dopuszczone
przez O.PZW KONIN + środek pływający
na jeziora, zbiorniki i drobne wody

niezrzeszony
cudzoziemiec

HOLOGRAMHOLOGRAMHOLOGRAM

OPŁATA ROCZNA NIEPEŁNA
wszystkie metody dopuszczone
przez O.PZW KONIN  + środek pływający
na rzeki z dopływami i starorzecza.

niezrzeszony
cudzoziemiec

HOLOGRAMHOLOGRAMHOLOGRAM


