
Załącznik nr 1 do Uchwały XIII  Zjazdu Delegatów Okręgu PZW  Legnica  

 
 

Wnioski 
przyjęte przez Zjazd i skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Okręgu PZW w Legnicy 

 
 

1. Uaktywnić Instruktorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej w Okręgu, zorganizować warsztaty 
wędkarskie dla dzieci i młodzieży we wszystkich dyscyplinach wędkarskich i w dyscyplinie rzutowej. 
Wykorzystać wiedzę i umiejętności doświadczonych wędkarzy startujących w GP Polski i 
Mistrzostwach Polski łącznie z dyscypliną rzutową. Celem tych działań jest przedstawienie szerszej 
oferty ze strony PZW i zachęcenie do uprawiania wędkarstwa i przebywania na łonie natury. 

2. Rozpocząć rekultywacji Starorzecza Klucze „Kaczkarnia” będącego w obrębie Natura 2000. 
Wykonanie zbiornika wodnego na przedłużeniu starorzecza o pow. 4,4 ha na gruntach własnych ZO 
celem powiększenia obszaru wody oraz zmniejszenia presji wędkarskiej na starorzecze. 

3. Prowadzić działania na rzecz udrożnienia rzeki Kaczawy dla wędrówki ryb łososiowatych i reofilnych 
poprzez budowę przepławki przy jazie w Prochowicach, która udrożniłaby spory obszar rzeki. 

4. Na rzece Skora przeprowadzić sztuczne tarło lipienia z wykorzystaniem miejscowych tarlaków. 
Uzyskanym narybkiem zarybić rzekę Skora. Celem jest uzyskanie silnej populacji lipienia w rzece. 

5. Umożliwić wędkarzom Okręgu Legnickiego korzystanie z łódek zdalnie sterowanych do wywozu 
zanęty i zestawów. 

6. Dofinansować karpiowe mistrzostwa Okręgu w kwocie 1.500,00 zł. 
7. Przenieść odpowiedzialność za zawody rangi okręgowej z kół wędkarskich na Okręgowy Kapitanat 

Sportowy. 
8. Ograniczyć ilość członków Zarządu Okręgu do 11 osób oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej do 5 osób. 
9. Zakończyć prowadzenie współzawodnictwa o najlepiej pracujące koło Okręgu Legnica. 

10. Podjąć działania w porozumieniu z Wodami Polskimi i Gminami zmierzające do budowy slipów 
przeznaczonych do wodowania łodzi i pontonów wędkarskich. 

11. Wprowadzić zakaz połowu na tzw. żywca. 
12. Wprowadzić zakaz tzw. zrywki przy połowach sumów. 
13. Wydłużyć okres połowu ze środków pływających na zbiorniku Słup do 31 grudnia. 
14. Wprowadzić widełkowe wymiary ochronne i limity ilościowe ryb na wszystkich wodach Okręgu 

Legnica: szczupak do 50 cm, od 65 cm limit 1 sztuka, sandacz do 50 cm, od 65 cm limit 1 sztuka, okoń 
do 23 cm, od 32 cm limit 5 sztuk, pstrąg i lipień całkowity zakaz zabierania. 

15. Podjąć uchwałę o publikowaniu na stronie internetowej Okręgu pełnych treści uchwał wraz z 
załącznikami. Wprowadzić na stronie internetowej Okręgu Biuletyn Informacji Publicznej. 

16. Wprowadzić górne wymiary ochronne dla ryb na zbiornikach zamkniętych: szczupak powyżej 80 cm, 
sandacz powyżej 80 cm i okoń powyżej 35 cm. 

17. Zatoki wzdłuż rzeki Odry uznać za tarliska. 
18. Powołać w biurze Okręgu komórkę do wsparcia kół celem pozyskiwania środków zewnętrznych. 
19. Wprowadzić zakaz wędkowania w porze nocnej ze środków pływających na jeziorze Kunice od 01.10. 

do 31.12.2022 r. 
20. Wprowadzić dla Państwowej Straży Rybackiej tryb pracy dwuzmianowej. 
21. Wprowadzić zakaz poboru wody przy pomocy urządzeń mechanicznych ze zbiorników stałych. 
22. Okręgowy Zjazd Delegatów, mając na uwadze racjonalną gospodarkę wędkarską na wodach Okręgu, 

upoważnia Zarządy Kół do podejmowania uchwał w zakresie wprowadzenia ograniczeń w połowach 
wędkarskich na zbiornikach do 10 ha powierzchni będących pod opieką kół bezpośrednio po ich 
zarybieniu, polegających na: 
- wprowadzeniu gatunkowego ograniczenia – zasady złów i wypuść, zakaz przetrzymywania ryb w 

siatkach, 
- zakazie połowu określonymi metodami np. spinning, martwa i żywa rybka. 



Podjęta uchwała powinna być zamieszczona na tablicach informacyjnych przy zbiorniku i na stronie 
internetowej koła. Okres obowiązujący uchwały do 14 dni, później decyzja Zarządu Okręgu. 

23. Całkowicie wycofać rejestry połowu ryb w Okręgu PZW Legnica. 
24. Wzmocnić starania dotyczące poprawy infrastruktury drogi dojazdowej do stanowisk wędkarskich w 

m. Dziewin. 
25. Dostosować granice obwodów rybackich do granic Okręgów – rzeka Odra. 
26. Utworzyć Okręg Dolnośląski z połączenia Okręgów: Legnickiego, Wałbrzyskiego, Jeleniogórskiego i 

Wrocławskiego. 
27. Wyłączyć zbiornik Lena II z używania łódek zanętowych. 
28. Przedstawić wniosek o nadanie tytułu „Członka Honorowego PZW” dla Kol. Kazimierza Krzysiek za 

szczególne zasługi dla PZW. 
29. Przedstawić wniosek o nadanie tytułu „Członka Honorowego PZW” dla Kol. Mariusza Ból za szczególne 

zasługi dla PZW. 
 

 
Legnica, 20.02.2022 r. 
 
 
            Przewodniczący                                                                                                   Przewodniczący    
 Komisji Uchwał i Wniosków                                                                                    XIII Zjazdu Delegatów  
             Andrzej Sukta                                                                                                  Okręgu PZW Legnica 
                                                                                                                                         Krzysztof Sadowski 
 
  

 

 
 


