
OKRĘG
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

W KRAKOWIE
31-751 Kraków  ul. Bulwarowa 43

CZĘŚĆ „A”

ZEZWOLENIE OKRESOWE

Jedno-, trzy-, siedmio- dniowe na amatorski połów ryb wędką

.............................................................................................
Imię i nazwisko

1. Zezwolenie niniejsze składa się z dwóch części „A” i „B” i uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb wędką w obwodach rybackich oraz 
innych wodach użytkowanych przez Okręg PZW Kraków, zgodnie z wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącym 
integralną część  zezwolenia po wniesieniu odpowiednich składek/opłat  przyjętych uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Krakowie nr 153 z dnia 
05.11.2019 r.
2. Wykaz wód oraz zasady połowu ryb na udostępnionych wodach znajdują się w części „B” zawierającej podstawowe warunki dokonywania 
amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW Kraków, które dostępne są do 
pobrania na stronie www.pzw.krakow.pl oraz w biurze ZO PZW w Krakowie w godzinach urzędowania biura. 
3.Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Krakowie obowiązuje rejestr połowu ryb. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją 
prowadzenia rejestru połowu ryb.
4.Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb;

a. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny; „Data połowu” (dzień i miesiąc) i „Symbol łowiska” 
(symbol łowiska znajduje się w wykazie wód załącznik nr 1 i 2 ). Po godzinie 00:00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb, należy 
dokonać wpisu nowej daty połowu.

b. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym przez Zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich oraz innych 
wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW w Krakowie w 2020 r. po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie (przed 
ponownym zarzuceniem wędki do wody) odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie; „Gatunek”, „Ilość” i „Długość”.

c. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą, w przypadku 
większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać „Gatunek”, „Ilość” i łączną szacunkową wagę.

d. Na wodach obwodu rybackiego; rzeki Raby nr 4 na odcinku od mostu drogowego w miejscowości Dobczyce do ujścia rzeki Stradomki, rzeki 
Rudawy nr 1 na odcinku od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice w Zabierzowie do jazu w Szczyglicach, rzeki Prądnik od 
mostu drogowego Zielonki-Witkowice do jazu w Parku Białoprądnickim w Krakowie, oraz rzeki Krzeszówki od ujścia Dulówki do mostu 
drogowego przy ul. Czycza w Krzeszowicach po zakończeniu wędkowania należy złowione ryby odnotować w rejestrze połowu ryb (tabela nr 
1) w odpowiedniej kolumnie „Gatunek”, „Ilość” i „Długość”.

e. Kolumnę „Szacunkowa waga” należy uzupełnić w miarę możliwości.
f. Wędkarz przy zakupie składki okręgowej na 2021 rok zobowiązany jest zwrócić niniejsze zezwolenie wraz rejestrem połowu ryb w 

macierzystym kole. Wędkarz z innego Okręgu zobowiązany jest do zwrotu zezwolenia wraz rejestrem połowu ryb w macierzystym kole lub 
przesłania go na adres Okręgu PZW Kraków.

5.Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją warunków dokonywania amatorskiego połowu ryb. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia 
przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.
6. Osoba zamierzające dokonywać amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych przez Okręg PZW Kraków muszą;
 zapoznać się z podstawowymi warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb i je przestrzegać, 
 prowadzić rejestr amatorskiego połowu ryb zgodnie z instrukcją,

a ponadto posiadać przy sobie; 
 kartę wędkarską, 
 zezwolenie uprawniające do dokonywania amatorskiego połowu ryb- część „A”
 legitymację członkowską z stosownymi składkami, dotyczy to tylko członków PZW
 oraz stosowne opłaty/składki określone uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Krakowie nr 153 z dnia 05.11.2019 r.

REJESTR POŁOWU RYB
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OKRĘG
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

W KRAKOWIE
31-751 Kraków  ul. Bulwarowa 43

CZĘŚĆ „B”

PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW Kraków w roku 2020

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
• Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 t.j. Dz. U. 2019 poz. 2168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.10.2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym,
• Dz. U z dnia 18.10.2018 r. poz. 2003 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 25.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 
organizmów żyjących w wodzie,  
• Dz. U. z dnia 7.10.2014 r. poz. 1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.10.2014 r. w sprawie  ochrony gatunkowej zwierząt,
• Zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW w Krakowie w 2020 r. 
wydane na podstawie art.7 ust. 2a ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym, przyjęte uchwałą ZO PZW w Krakowie nr. 152 z dnia 
05.11.2019 r. i zawierające podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.
§ 1. Rodzaje wód, dopuszczonych przynęt i metod na poszczególnych wodach określa załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zezwolenia.
§ 2.Zasady połowu ryb poszczególnymi metodami i rodzaje przynęt określa załącznik nr 4 do niniejszego zezwolenia.
§ 3. Wody niewymienione w załączniku nr 1, 2 i 3 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
§ 4.Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Krakowie obowiązuje rejestr połowu ryb. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją 
prowadzenia rejestru połowu ryb.
§ 5. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru 
gospodarczego, który wynosi dla;
  1.  bolenia do 50 cm
  2.  jazia powyżej 55 cm 
  3.  klenia powyżej 55 cm
  4.  karpia do 30 cm i powyżej 60 cm
  5.  lina do 30 cm
  6.  okonia do 20 cm i powyżej 40 cm
  7.  pstrąga potokowego do 30 cm i powyżej 50 cm
  8.  sandacza do 60 cm i powyżej 80 cm
  9.  szczupaka do 60 cm i powyżej 90 cm
10.  węgorza do 60 cm
11.  suma powyżej 200 cm na rzece Wiśle od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby.
§ 6.  Limit dobowy (w godz. 0.00 – 24.00) złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
  1.  brzana, certa, karp, lin, świnka -  2 szt. (łącznie 3 szt.)
  2.  kleń, jaź -  5 szt. (łącznie)
       leszcz -  5 szt. (powyżej długości całkowitej 30 cm)
  3.  sandacz -  1 szt.
  4.  szczupak, boleń, troć wędrowna, troć jeziorowa, sieja, łosoś -  2 szt. (łącznie)
  5.  sum  -  1 szt.
  6.  ryby łososiowate   -  2 szt., na rzece  Rudawie od jazu w Szczyglicach do jazu w 

              Mydlnikach łączny limit ryb łososiowatych wynosi 1 szt. 
  7.  węgorz      -  2 szt.
  8.  lipień i karaś pospolity - całkowity zakaz zatrzymywania.
  9.  Łączny roczny limit połowu ryb łososiowatych oraz karpi, linów, szczupaków i sandaczy wynosi 30 szt.
10.  Łączny limit ryb zatrzymanych niewymienionych w § 6. pkt 1-7 (w tym leszcz o długości całkowitej do 30 cm) nie może przekroczyć 5 kg w ciągu
doby.
11.  Limity połowu nie dotyczą: amura, czebaczka amurskiego, karasia srebrzystego, ryb z gatunku  trawianka, sumika karłowatego, tołpygi, oraz 
raka pręgowanego i raka sygnałowego.
§ 7. Zabrania się:
1. W obwodach rybackich – wody nizinne:
a) połowu na żywą oraz martwą rybkę i jej części od 1 stycznia do 30 kwietnia, w pozostałym okresie uzbrajania haczykiem innym niż z jednym 
ostrzem.
b) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
c) przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych, dotyczy wód na których  dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
d)wprowadzać do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.
e)przechowywać ryb w siatkach innych niż wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach, w specjalistycznych workach 
karpiowych oraz w pojemnikach zapewniających ich dobrostan - ryby przeznaczone na przynętę, dotyczy wód na których dopuszcza się 
zatrzymywanie ryb.
f) połowu ryb po wykorzystaniu jakiegokolwiek limitu dobowego, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
g) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
h) przechowywać wspólnie z inną osobą zatrzymanych ryb.
i) wędkować z mostów.
j) na Kanale Łączany-Skawina od mostu w miejscowości Zelczyna do most w miejscowości Borek Szlachecki zabierania i posiadania złowionych ryb.
k) połowu metodą spinningowa oraz na martwą a rybkę oraz jej części od 1.01.2020 r do 31.05.2020 r. na odcinku  rzeki Wisły od korony stopnia 
wodnego Przewóz do kanału zrzutowego z oczyszczalni ścieków Kujawy.
2.Na innych wodach – wody nizinne stojące:
a) połowu na żywą oraz martwą rybkę i jej części od 1 stycznia do 30 kwietnia, w pozostałym okresie uzbrajania haczykiem innym niż z jednym 
ostrzem.
b) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
c) przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
d) wprowadzać do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.
e) przechowywać ryb w siatkach innych niż wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach, w specjalistycznych workach 
karpiowych oraz w pojemnikach zapewniających ich dobrostan - ryby przeznaczone na przynętę, dotyczy wód na których dopuszcza się 
zatrzymywanie ryb.
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f) połowu ryb po wykorzystaniu jakiegokolwiek limitu dobowego, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
g) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 
h) przechowywać wspólnie z inną osobą zatrzymanych ryb.
i) wędkowania z wysp.
j) połowu na przynęty naturalne przy pomocy kuli wodnej lub spiruolino.
k) wędkowania po zarybieniu zgodnie z informacjami zamieszczonymi na tablicach informacyjnych na łowisku i na stronie internetowej 
www.pzw.krakow.pl.  dokonywać połowu ryb na zbiorniku nr 1 w Przylasku Rusieckim (całym zbiorniku) od dnia 01 czerwca do dnia 31 sierpnia w 
godzinach od 9.00 do 19.00.
l)  na zbiorniku Brzegi nr 2,
•  nęcenia,   
•  zabierania, posiadania złowionych ryb z wyłączeniem; suma i okresu od 15.06 do 15.09 w którym to można             zabrać jedną rybę dowolnego 
gatunku na dobę, 
•  podbierania  złowionych ryb do podbieraka innego niż z siatki bezwęzłowej,
•  połowu ryb; na haczyk inny niż z jednym ostrzem bez zadziorowym lub pozbawionym zadzioru, 
•  w nocy (tj. 1 godzina po zachodzie słońca do 1 godziny przed wschodem słońca),  
•  wędkować innymi metodami niż spinningowa, muchowa i podlodowa - przy metodzie podlodowej dopuszcza się połów ryb wyłącznie na sztuczną  
przynętę i mormyszkę,
•  stosowania dodatkowego dociążania sztucznej przynęty poza jej konstrukcją.  
ł) na starorzeczu Podgórki Tynieckie (górny zbiornik),
•  zabierania, posiadania złowionych ryb z wyłączeniem suma (nie dotyczy zawodów wędkarskich zgłoszonych użytkownikowi zbiornika),
•  połowu na żywą oraz martwą rybkę i jej części.
3. W obwodach rybackich – wody górskie:
a) połowu ryb na więcej niż jedną wędkę oraz połowu ryb przy użyciu podrywki.
b ) podmiany złowionych i zatrzymanych ryb, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
c) przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
d )wprowadzać do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.
e) przechowywać ryby;
• w siatkach innych niż wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach,
• w workach karpiowych innych niż specjalistyczne,
• oraz w pojemnikach innych niż zapewniających dobrostan ryb przeznaczonych na przynętę, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie 
ryb,
f) połowu ryb po wykorzystaniu jakiegokolwiek limitu dobowego, dotyczy wód na których dopuszcza się zatrzymywanie ryb.
g) obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
h) przechowywać wspólnie z inną osobą zatrzymanych ryb.
i) wędkować z mostów.
j) stosowania dodatkowego dociążania sztucznej przynęty poza jej konstrukcją.
k) połowu ryb na oznakowanym odcinku rzeki Krzeszówki w Krzeszowicach od mostu drogowego przy ul. Batalionów Chłopskich do mostu 
drogowego przy ul. T. Kościuszki,  w ciągu całego roku kalendarzowego, ww. odcinek stanowi Obręb ochronny nr 7 – połów ryb w tym okresie 
stanowi przestępstwo.
l) wędkowania od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 września do 31 grudnia na nw. odcinkach wód;
• Brodła,
• Cedron,
• Głogoczówka,
• Harbutówka,
• Prądnik od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś-  Przybysławice do mostu drogowego Zielonki-Witkowice,
• Rudno,
• Sanka,
• Szreniawa (od źródeł do ujścia pot. Ścieklec), Ścieklec,
• Wilga,
ł) połowu na streamera od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 września do 31 grudnia na wodach nie wymienionych w pkt.3 lit.l
m) spinningowania od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 września do 31 grudnia na odcinkach wód;
• Dłubnia (od mostu drogowego w miejscowości Wysocice do mostu kolejowego powyżej zalewu Zesławice,
• Krzeszówka (od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką), 
• Regulka, 
• Rudawa (od połączenia Racławki z Krzeszówką do jazu w Mydlnikach)
• Stradomka, 
• Prądnik od mostu drogowego Zielonki-Witkowice  do ujścia,
n) zabierania, posiadania złowionych ryb, podbierania złowionych ryb do podbieraka, innego niż z siatki bezwęzłowej, połowu ryb na haczyk inny niż 
bez zadziorowy lub pozbawiony zadzioru, połowu inną metodą niż metodą muchową na nw. odcinku wody;
• Raba, od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie,
o) zabierania, posiadania złowionych ryb, podbierania złowionych ryb do podbieraka innego niż z siatki bezwęzłowej, połowu ryb na haczyk inny niż 
z jednym ostrzem bez zadziorowy lub pozbawiony zadzioru, połowu innymi przynętami niż sztuczne i roślinne. na nw. odcinku wody;
• Raba, od mostu drogowego w Gdowie do ujścia do rzeki Stradomki,
p) zabierania, posiadania złowionych ryb, podbierania złowionych ryb do podbieraka innego niż z siatki bezwęzłowej, połowu ryb na haczyk inny niż 
bez zadziorowy lub pozbawiony zadzioru na nw. odcinkach wód;
• Krzeszówka od ujścia Dulówki do mostu drogowego przy ul. Czycza w Krzeszowicach. 
• Rudawa od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Szczyglicach.
• Prądnik od mostu drogowego Zielonki-Witkowice do jazu w Parku Białoprądnickim w Krakowie.
r) wędkować od zmierzchu do świtu tj. 1 godz. po zachodzie słońca do 1 godz. przed wschodem słońca.
§ 8. Połów ryb ze środków pływających. 
1.Dopuszcza się do połowu ze środków pływających;
a)wody nizinne z wyłączeniem zbiorników nr 1 i 2 zalewu Zesławickiego i starorzecza Podgórki Tynieckie (górny zbiornik).
b) wody nizinne stojące, zbiorniki; nr 1,2,3 Przylasek Rusiecki, Bagry Wielkie, nr 3 Brzegi, oraz Zalew na Piaskach (dawniej Kryspinów).
2.Zabrania się:
a) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego,
b) używania silników spalinowych na wodach wymienionych w § 8 pkt.1 lit.b
c) stosowania metody trollingowej z wyłączeniem odcinka rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby.
d) połowu w nocy (tj. 1 godzina po zachodzie słońca, do 1 godziny przed wschodem słońca)
e) stosowania metody spinningowej oraz połowu na żywą lub martwą rybkę i jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.
3. Połów ryb ze środków pływających musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach o żegludze śródlądowej i 
przepisów określających zasady korzystania ze środków pływających

ZAŁĄCZNIK NR 1
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Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb dla posiadaczy składki okresowej niepełnej  Okręgu PZW w Krakowie w
2020 r. wraz z symbolami łowisk, rodzajami wód, dozwolonymi przynętami bez prawa połowu ze środków pływających.

Symbol
łowiska

Nazwa i granice wód udostępnionych do amatorskiego połowu
ryb

Rodzaj

wody
przynęt oraz metod połowu

dozwolonych
do zastosowania na wodzie

WG 2 Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek” górska sztuczne i roślinne

SG 1 Cedron - od źródeł do ujścia górska sztuczne i roślinne

DG 1 Dłubnia - od mostu drogowego w m. Wysocice do mostu kolejowego 
powyżej zalewu Zesławice

górska sztuczne

D 1

Dłubnia – od mostu kole- jowego powyżej zalewu Zesławice do ujścia 
potoku Baranówka wraz z zalewem Zesławickim z wyłączeniem;
- części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego do
tablic informacyjnych)
w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca.

nizinna naturalne i sztuczne

W 3 Dłubnia - od ujścia potoku Baranówka do ujścia nizinna naturalne i sztuczne

W 3 Drwinia Długa - od źródeł do ujścia nizinna naturalne i sztuczne

W 3 Drwinka - od źródeł do ujścia nizinna naturalne i sztuczne

SG 1 Głogoczówka - od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w 
miejscowości Wola Radziszowska

górska sztuczne i roślinne

SG 1 Harbutówka - od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w 
miejscowości Wola Radziszowska

górska sztuczne i roślinne

NRDG 1 Krzeszówka - od ujścia Dulówki do mostu drogowego przy ul. Czycza w 
Krzeszowicach

górska sztuczne łowisko „złów i wypuść”

RDG 1
Krzeszówka od mostu drogowego przy ul. Czycza w Krzeszowicach do 
połączenia Krzeszówki z Racławką. górska sztuczne

W 3 Potok Kościelnicki - od źródeł do ujścia nizinna naturalne i sztuczne

WG 3
Prądnik - od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do 
mostu drogowego na trasie Witkowice - Zielonki i od jazu w Parku 
Białoprądnickim w Krakowie do ujścia

górska sztuczne

NWG
Prądnik - od mostu drogowego Witkowice - Zielonki  do jazu w Parku 
Białoprądnickim
w Krakowie

górska sztuczne łowisko „złów i wypuść”

WG 2 Regulka - od źródeł do nieczynnego stopnia wodnego w miejscowości 
Okleśna

górska sztuczne i roślinne

W 2 Regulka - od nieczynnego stopnia wodnego w miejscowości Okleśna do 
ujścia

nizinna naturalne i sztuczne

RDG 1
Rudawa - od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego 
powyżej drogi Zabierzów- Bolechowice górska sztuczne

W 2 Rudawa - od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. 
Krakowa na jazie w Mydlnikach do ujścia

nizinna naturalne i sztuczne

WG 2 Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia górska sztuczne i roślinne

WG 2
Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do mostu 
drogowego na trasie Kraków – Liszki górska sztuczne i roślinne

W 2 Sanka - od mostu drogowego na trasie Kraków – Liszki do ujścia nizinna naturalne i sztuczne

W 3 Serafa - od źródeł do ujścia nizinna naturalne i sztuczne

SG 1 Skawinka - od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do 
ujścia potoku Cedron

górska sztuczne i roślinne

S 1
Skawinka - od połączenia Skawinki z Cedronem do wylotu kanału 
zrzutowego z Elektrociepłowni Skawina

nizinna naturalne i sztuczne

W 2
Skawinka - od wylotu kanału zrzutowego Elektrociepłowni Skawina do 
ujścia nizinna naturalne i sztuczne

W 2 Sosnówka - od źródeł do ujścia nizinna naturalne i sztuczne

RG 4 Stradomka - od źródeł do ujścia górska sztuczne

SZG 1 Szreniawa - od źródeł do ujścia pot. Ścieklec górska sztuczne

SZG 2 Szreniawa - od ujścia pot. Ścieklec do jazu nad młynem w m. Szreniawa górska naturalne i sztuczne

SZG 2
Szreniawa - od jazu nad młynem w m. Szreniawa do mostu w 
miejscowości Stogniowice górska sztuczne i roślinne

SZG 2 Szreniawa - od mostu w miejscowości Stogniowice do ujścia nizinna naturalne i sztuczne

SZG 1 Ścieklec - od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości 
Proszowice górska sztuczne
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WG 2 Wilga - od źródeł do mostu na ul. Kąpielowej w Krakowie górska sztuczne i roślinne

W 2
Wilga - od mostu na ul. Kąpielowej w Krakowie do ujścia
z wyłączeniem;
- odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia rzeki Wisły w miejscowości 
Kraków w terminie od 1 kwietnia do 31 maja

nizinna naturalne i sztuczne

W 2

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do korony stopnia wodnego „Dąbie”, w tym 
starorzecza Wisły „Podgórki Tynieckie”, „Wiślisko pod Skałą” i Kanał 
Łączany
z wyłączeniem:
- oznakowanego odcinka od stopnia wodnego Łączany do linii prostej 
przechodzącej przez punkty położone na prawym i lewym brzegu rzeki na 
wysokości prawego brzegu ujścia zrzutu wody z elektrowni w ciągu 
całego roku
kalendarzowego, w okresie od 1 stycznia do 31 maja ww. odcinek 
stanowi Obręb ochronny nr 1, – połów ryb w tym okresie stanowi 
przestępstwo.
- oznakowanego odcinka od stopnia wodnego Kościuszko do linii prostej 
przechodzącej przez punkty położone na prawym i lewym brzegu rzeki, 200 
m poniżej stopnia w ciągu całego roku kalendarzowego,
w okresie od 1 stycznia do 31 maja ww. odcinek sta- nowi Obręb 
ochronny nr 2,
– połów ryb   w     tym   okresie stanowi przestępstwo.
- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy 
ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem 
przeciwpowodziowym i
odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w 
miejscowości Borek Szlachecki w terminie od 1 kwietnia do 31 maja

nizinna naturalne i sztuczne

NW 2

Kanał Łączany Skawina od mostu w miejscowości Zelczyna do mostu
w miejscowości Borek Szlachecki nizinna

naturalne i sztuczne
łowisko „złów i wypuść”

NW 2/1 Starorzecze Podgórki Tynieckie – zbiornik górny nizinna
naturalne i sztuczne

łowisko „złów i wypuść”

W 3

Wisła - od korony stopnia wodnego „Dąbie” do ujścia rzeki Raby
z wyłączeniem:
- oznakowanego odcinka od stopnia wodnego „Dąbie” do linii prostej 
przechodzącej przez punkty położone na prawym i lewym brzegu rzeki 
wyznaczone tablicami informacyjnymi, (około
200 m) poniżej stopnia w ciągu całego roku kalendarzowego,
- oznakowanego odcinka od stopnia wodnego
„Przewóz” do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na prawym i
lewym brzegu rzeki wyznaczone tablicami informacyjnymi, (około 200 m) 
poniżej stopnia w ciągu całego roku kalendarzowego,
- zamkniętej części brzegu basenu portowego Płaszów w miejscowości 
Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol i odcinka kanału (od 
wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym
„Przewóz” w terminie od 1 kwietnia do 31 maja.

nizinna naturalne i sztuczne

BAG Zbiornik Bagry Wielkie
nizinna,
stojąca naturalne i sztuczne

BRZ Zbiorniki Brzegi nr 3
nizinna,
stojąca naturalne i sztuczne

BU
Zalew Budzyński - brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń – według 
oznakowania nizinna,

stojąca naturalne i sztuczne

PRZ 1
Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1, 12, 13, 14 nizinna,

stojąca naturalne i sztuczne

CZ Wiślisko Czernichów
nizinna,
stojąca naturalne i sztuczne

   CH Zbiorniki Cholerzyn
nizinna,
stojąca naturalne i sztuczne

ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb dla posiadaczy składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie w

2020 r. Wszystkie wody i metody połowu wymienione w załączniku 1 i 2 oraz metoda trollingowa na rzece Wiśle od ujścia Skawy
do ujścia rzeki Raby.

Symbol
łowiska

Nazwa i granice wód udostępnionych do amatorskiego połowu
ryb

Rodzaj

wody

przynęt oraz metod połowu
dozwolonych

do zastosowania na wodzie

NRG 4 Raba - od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w 
Gdowie górska sztuczna mucha - metoda

muchowa łowisko „złów i wypuść”

RG 4 Raba - od mostu drogowego w Gdowie do ujścia Stradomki górska
sztuczne i roślinne

łowisko „złów i wypuść”

NRDG 1
Rudawa - od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do
jazu w Szczyglicach górska sztuczne łowisko „złów i wypuść”

RDG 1 Rudawa - od jazu w Szczyglicach do jazu w Mydlnikach
górska

sztuczne

PRZ 2 Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 2, 3, 9 nizinna,
stojąca naturalne i sztuczne

PRZ 2 Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 7 nizinna,
stojąca

naturalne i sztuczne
łowisko „złów i wypuść”

KR Zalew Na Piaskach – Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów) nizinna,
stojąca naturalne i sztuczne
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NBRZ Zbiorniki Brzegi nr 2 nizinna,
stojąca

sztuczne - metoda muchowa, spinningowa,
podlodowa

– błystka i mormyszka łowisko „złów i
wypuść”

ZAŁĄCZNIK NR 4

METODY POŁOWU RYB I RODZAJE PRZYNĘT

1. Amatorski połów ryb uprawia się za pomocą wędziska o długości, co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

a) w metodzie gruntowo-spławikowej, jednym haczykiem z przynętą, łowienie ryb tą metodą dozwolone jest równocześnie na dwie wędki. 
Łowiący zobowiązany jest do zachowania minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

 łowiąc z brzegu - 10 m, 
 między łodziami lub brodząc - 25 m, 
 między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

W czasie połowu wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego 
łowienia metodami spinningową lub muchową.

b) w metodzie  muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym 
każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. Łowienie
ryb tą metodą dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy. Inne linki niż sznur 
muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości 
używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Zabrania się stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz 
stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów. Łowiący zobowiązany jest do zachowania minimalnych odstępów od innych 
wędkujących:  

 z brzegu lub brodząc – 25 m, 
 z łodzi – 50 m. albo,

c) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, 
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Łowienie ryb tą metodą dozwolone jest na jedną wędkę, 
trzymaną w ręku.
Zabrania się stosować dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince. 
Łowiący zobowiązany jest do zachowania minimalnych odstępów od innych wędkujących:   

 łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m, 
 łowiąc z łodzi - 50 m.

d)  w metodzie trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż  dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, 
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, Łowienie ryb tą metodą dozwolone jest na jedną wędkę, 
holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt 
naturalnych. Łowiący zobowiązany jest do zachowania minimalnego odstępu  wynoszącego 50 m od innych wędkujących.

e) w metodzie podlodowej;
-   jednym haczykiem z przynętą naturalną lub mormyszką, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby 
nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. Łowienie ryb tym sposobem dozwolone jest na dwie wędki. 
-   sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki 
sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. Łowienie ryb tym sposobem dozwolone jest na jedną wędkę. 
Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. Zabrania się połowu 
ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby 
należy przechowywać w pojemnikach. Łowiący zobowiązany jest do zachowania minimalnej odległość 10 m od innych wędkujących. Zabrania się 
stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty. 

PRZYNĘTY WĘDKARSKIE
2. Dzielą się na;

a) przynęty naturalne dzielą się na;
 przynęty zwierzęce i
 przynęty roślinne, 

Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. 
Zabrania się stosowania;

 ryb poniżej wymiaru ochronnego, wymiaru gospodarczego lub znajdujące się w okresie ochronnym,
 ikry,
 raków pręgowatych, raków sygnałowych, ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik karłowaty i innych uznanych za 

gatunek obcy.
Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.
Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery. 

b) przynęty sztuczne 
Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa 
haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /. Najczęściej stosowane przynęty sztuczne to;

 błystka, 
 wobler, 
 ripper - imitują małe rybki,  
 twister - imitują robaka, 
 mormyszka, 
 pilker, 
 streamer - imitują rybki, pijawki lub żaby, 
 mucha

Mormyszka jest to przynęta sztuczna w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym 
lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
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ZAŁĄCZNIK NR 5

ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ DOTYCZĄCE OSÓB DO 14 ROKU ŻYCIA.

1. Zabrania się połowu ryb osobie do lat 7; 
 na więcej niż jedną wędkę,
 bez ciągłego i osobistego  nadzoru nad zarzuconą do wody wędką,
 na rybkę żywą, martwą lub jej części,
 bez opieki osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską,
 bez zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na danym łowisku – zezwolenie o którym mowa musi posiadać osoba pełnoletnia posiadająca

kartę wędkarską lub osoba do lat 7.

2. Zabrania się połowu ryb osobie od lat 8 do lat 14;
 na więcej niż jedną wędkę, za wyjątkiem osoby od lat 8 do lat 14 posiadającej zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na danym łowisku,
 bez ciągłego i osobistego  nadzoru nad zarzucon/ą/ymi do wody wędk/ą/ami,
 na rybkę żywą, martwą lub jej części,
 bez opieki osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską,
 bez zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na danym łowisku – zezwolenie o którym mowa musi posiadać osoba pełnoletnia posiadająca

kartę wędkarską lub osoba do lat 14.

3. Osoba pełnoletnia posiadająca kartę wędkarską i zezwolenia na amatorski połów ryb wędką, może sprawować opiekę nad osobami do lat 14; 

 dwoma  - dokonującymi amatorskiego połowu ryb - metodą gruntowo-spławikową, opieka nad dwoma osobami wyklucza amatorski połów 
ryb opiekuna na jedną wędkę.

 jedną  - dokonującą amatorskiego połowu ryb  - metodą spinningową, opieka nad jedną osobą  nie wyklucza amatorski połów ryb opiekuna
na jedną wędkę.

 jedną  - dokonującą amatorskiego połowu ryb  - metodą muchową, opieka nad jedną osobą  nie wyklucza amatorski połów ryb opiekuna 
na jedną wędkę.

4. Osoby posiadające Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i osoby sprawujące opiekę nad osobami do lat 14 są zobowiązane do 
przestrzegania Podstawowych   warunków dokonywania amatorskiego połowu ryb zawartych w  niniejszym Zezwoleniu.

5. Zabrania się połowu ryb osobą powyżej 14 lat;
 bez karty wędkarskiej,
 bez zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na danym łowisku.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Na zbiornikach; Bagry Wielkie, Brzegi nr 2,  Budzyń, Cholerzyn oraz Zalew na Piaskach obowiązują dodatkowe regulaminy właścicieli i 
użytkowników akwenów dostępne na stronie Okręgu PZW Kraków.

2. Na wodach nizinnych stojących zabrania się parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody, minimum 10m.
3. Zabrania się postoju wszystkimi rodzajami przyczep campingowych na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi nr 3 bez 

odpowiedniej opłaty określonej uchwałą ZO PZW w Krakowie nr 153 z dnia 05.11.2019 r.
4. Parkowanie samochodem na dopuszczonym do wędkowania brzegu Zalewu Budzyńskiego jest bezpłatne w okresie od 1 stycznia do 15 maja 

oraz od 15 września do 31 grudnia w wyznaczonym miejscu.
5. Zobowiązuje się osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb z wykorzystaniem przyrządów służących do sondowania i oznaczania łowiska tzw. 

znaczników, bojek do usunięcia z łowiska po zakończeniu połowu.
6. Zabrania się wjazdu na cyple zbiorników 2, 3 i 9 Przylasku Rusieckiego za wyjątkiem; 

 wodowania sprzętu pływającego w miejscu do tego wyznaczonym, 
 osób prowadzących czynności kontrolne, 
 osób wykonujących prace gospodarcze zlecone przez użytkownika.

7. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Kraków prowadzony jest monitoring.
8. Przerabianie lub podrabianie niniejszego dokumentu oraz posługiwanie się przerobionym lub podrobionym dokumentem jako autentycznym 

stanowi przestępstwo z art. 270 Kodeksu Karnego, zagrożone; karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.

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

10.Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki 
zastał przed rozpoczęciem połowu. 

11.Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub 
zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa. 

12.W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny 
zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji 
publicznej. 

13. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka 
łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

14. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się pod linkiem: 
http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/192958/60/klauzula_informacyjna_dot_rodo

7

http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/192958/60/klauzula_informacyjna_dot_rodo

	ZAŁĄCZNIK NR 2
	ZAŁĄCZNIK NR 4
	METODY POŁOWU RYB I RODZAJE PRZYNĘT
	ZAŁĄCZNIK NR 5
	4. Osoby posiadające Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i osoby sprawujące opiekę nad osobami do lat 14 są zobowiązane do przestrzegania Podstawowych warunków dokonywania amatorskiego połowu ryb zawartych w niniejszym Zezwoleniu.
	INFORMACJE DODATKOWE

