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Działajqc w oparciu o postonowienia $47 pkt 70 statutu PZW, uchwala się, co następuje:
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Zarząd okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w opolu zatwierdza odpowiedzi na

wnioski doZarządu okręgu PZW,zgloszone przez walne zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze

Kół okręgu PZW z/s w opolu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwaty
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Wykonanie uchwaty powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu okręgu PZW.
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Uchwata wchodziw życie z dnĺem jej podjęcia
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Uchwata podlega publikacji przez okręg PZW.
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Załącznik do uchwały nr 61/Plenum/2022 Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dn. 10.09.2022 r.

Koło PZW WNIOSKI ROZPATRZENIE ODPOWIEDŹ

Baborów BRAK nd
Biała Nyska BRAK nd

Bierawa

Wniosek o podniesienie wymiaru ochronnego karpia na 35 cm, w związku z tym, że na zarybienie przychodzi drobny karp, a 
podczas kontroli w siatkach są te 30 centymetrowe i bardzo dużej presji na wodę 0,14 praktycznie po 2 tygodniach ryba jest 
wyłapana. Jest też bardzo dużo wędkarzy z woj. śląskiego i słyszymy często że im się musi droga wrócić. Prosimy o pozytywne 
rozpatrzenie wniosku.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja w roku 2022 będzie starała się, aby w zezwoleniu na rok 2023 ujednolicać przepisy i zasady wędkowania 
na wszystkich wodach. Tylko w uzasadnionych (wyjątkowych) przypadkach będzie wprowadzać obostrzenia na 
poszczególne wody. Karp jest rybą, która jest mocno chroniona na naszych wodach, a wprowadzanie wyższego 
wymiaru ochronnego nie jest potrzebne.

Branice
Wyłączenie spod kontroli Straży Wodnej miejsc 50 m od mnicha na stawie w Dzbańcach - w okresie pandemii stłoczenie wędkarzy 
na 1/2 stawu jest absurdalne (niczemu nie służy).

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja przesłała do Kół interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie wskazana jest możliwość 
połowu ryb przy mnichach stawowych jako urządzeniach służących do chowu i hodowli ryb. 

Brzeg 1
Wniosek do Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyszłej kadencji o szczegółowe zbadanie sprawy kol. Łukomskiego, w celu ustralenia 
osób odpowiedzialnych za złamanie przepisów związkowych.

Biuro Okręgu Wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Okręgową Komisję Rewizyjną. 

Brzeg 2 Lin
1. Wnioskuję o rozpoczęcie pracy z młodzieżą i dziećmi, w miarę możliwości założenie szKółki wędkarskiej oraz wyznaczenie osób 
na przeszkolenie na młodzieżowego instruktora Okręgu.  Dzisiejsze warunki uzyskiwania instruktora młodzieżowego ograniczają 
chęć pracy działacza z młodzieżą.  

Okręgowa Komisja 
ds. Młodzieży

Warunki uzyskiwania uprawnień Instruktora szkolenia określa Regulamin Zatwierdzony przez ZG PZW, a ich 
uzyskanie nie jest trudne. Okręgowa Komisja ds. Młodzieży pozytywnie opiniuje wszystkie wnioski, które należy 
złożyć w formie przewidzianej przepisami. Z Koła PZW Brzeg nr 2 nie wpłynął żaden wniosek o nadanie takich 
uprawnień, stąd nie wiadomo na czym opiera się ten wniosek. OKM nie prowadzi pracy z młodzieżą bezpośrednio 
w Kołach – pierwsza część wniosku powina być skierowana do Zarządu Koła, który taką pracę powinien 
organizować.

Brzeg 2 Lin 2. Znieść wymiar ochronny dla gatunku wzdręga z powodu wypierania rodzimych gatunków ryb typu płoć, leszcz.
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód
Komisja nie popiera wniosku. Wymiar jest ograniczeniem ustawowym, niezależnym od ustaleń użytkownika 
rybackiego.

Brzeg 2 Lin 3. Stworzenie na zbiorniku Cegielnia w Brzegu łowiska Złów i Wypuść, w celu uatrakcyjnienia zbiornika.
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód

Należy dokładnie rozpoznać sytuację czy jest możliwość utworzenia łowiska zgodnie z nowymi wytycznymi, co do 
powstawania łowisk "złów i wypuść". Jeśli okaże się, że jest możliwość utworzenia takiego łowiska, Komisja w 
trakcie prac nad zezwoleniem na rok 2023 zajmie się tą sprawą po analizie i rozpoznaniu w terenie.  

Brzeg 2 Lin 4. Nagrodę niespodziankę rozlosować tylko wśród osób nienagradzanych w zawodach Koł nr 2 w Brzegu.  
Okręgowy Kapitanat 

Sportowy
Okręgowy Kapitanat Sportowy nie przydziela "nagród niespodzianek" na zawody sportowe organizowane w 
Kołach. Wniosek powinien być skierowany do wykonania przez Zarząd Koła i organizatora zawodów.

Brzeg 2 Lin 5. Znieść wymiar ochronny i limit dobowy suma z powodu nadmiernej ilości tego gatunku w naszych wodach.  
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód

W obecnym czasie Okręg PZW Opole próbuje uzyskać taką zgodę na zbiornik Brzózki. Uzyskanie takiej decyzji 
podparte musi być mocnymi argumentami, m.in. raportami z odłowów kontrolnych, które prowadzone będą w 
latach 2022 i 2023. Trudno będzie uzsykać taką zgodę na teren całego Okręgu, a jedynie na poszczególne 
akweny, gdzie będą dowody na zagrożenie dla rodzimej ichtofauny ze strony suma.

Brzeg 2 Lin 6. Rejestr wypełniać tylko wtedy kiedy wędkarz zamierza zabrać rybę z łowiska.
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód

Prowadzenie rejestru połowu, oprócz zbierania informacji dotyczących liczby zabieranych ryb, ma na celu również 
określenie presji na poszczególne wody. Dane te pomocne są przy ustalaniau dawek zarybieniowych, zmian, co 
do składu gatunkowego oraz jeśli dany akwen jest przenaczony do sprzedaży, uzyskane informacje o presji na 
dany akwen mają wpływ na zasadność zakupu.

Byczyna BRAK nd
Cisek BRAK nd

Dąbrowa
1. Wniosek o ograniczenie odległości wywózki. Uzasadnienie: wywożone pod drugi brzeg zestawów na dużych zbiornikach jest 
utrudnieniem i niebezpieczeństwem. Ustalenie zasad: nakaz topienia żyłek, nakaz oznaczenia miejsca połowu bojkami.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja nie popiera wniosku ze względu na brak możliwości egzekwowania proponowanego zapisu. 

Dąbrowa

2. Wprowadzenie zimowiska na odcinku odnoga Nysy Kłodzkiej powiat opolski około miejscowości Malerzowice. Uzasadnienie: 
Zimowiska ryb powinny podlegać szczególnej ochronie tylko ochrona zimowisk i przy okazji tarlisk, Dobra kondycja 
przezimowanych ryb jest gwarantem przystąpienia do tarła i przedłużenia gatunkowego. Duże powodzenie zimowiska jako łowiska 
powoduje znaczne przetrzebienie populacji ryb na tym odcinku.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Wniosek zostanie przekazany do analizy w roku 2022, a gdy uzyska pozytywną opinię ichtiologów, zostanie taki 
zapis zaproponowany do zezwolenia na rok 2023. 

Dąbrowa

3. Wnioskujemy o publikację uchwał Zarządu Okręgu Opole oraz Prezydium na stronach Internetowych. Uzasadnienie: Internet jest 
w obecnej chwili najbardziej dostępnym medium, publikacja uchwał na stronie internetowej okręgu jest gwarantem zapisanej w 
ustawie o stowarzyszeniach jawności stowarzyszeń, zapewni swobodny dostęp członkom do uchwał zarządu. Utnie spekulacje i 
niedomówienia. Obecna droga dostępu do uchwał jest uciążliwa, długotrwała i mało efektywna. Prawem a wręcz obowiązkiem 
każdego członka związku jest znać ustalenia jego władz i organów wyrażanych w uchwałach. Promowana w mediach 
społecznościowych przez szanownego kolegę Prezesa, tablica na Malczewskiego 1 w Opolu ma niestety ograniczoną pojemność i 
nie jest w stanie wyeksponować wszystkich uchwał. Nadmieniamy że uchwały których treści są newralgiczne dla działania 
Związku/Okręgu, zawierające chociażby kwoty dzierżaw czy umów w naszej ocenie powinny być dostępne na dotychczasowych 
zasadach i nie powinny być w tych zakresach publikowany. Przypominamy również że strona internetowa ma możliwość logowania, 
czyli istnieje możliwość kontroli dostępu do ewentualnie publikowanych uchwał.

Zarząd Okręgu

Internet i strona WWW mają charakter otwarty – nie są dostępne tylko dla Członków PZW, a dla wszystkich 
użytkowników Internetu (w tym organizacji mogących stanowić np. konkurencję w pewnych aspektach). W 
obecnym stanie (brak możliwości identyfikowania wchodzącego do zbiorów uchwał i pobierającego pliki z tego 
zbioru) publikowanie pozostaje w formie tradycyjnej – na tablicy w siedzibie Okręgu lub indywidualnie w obecności 
pracownika Biura Okręgu.

Dąbrowa

4. Wniosek o powołanie komisji eksperckiej która wypracuje i wdroży Plan naprawczy wód poddanych odłowom kontrolnym. 
Uzasadnienie: Po analizie danych z odłowów kontrolnych jesteśmy szalenie zaniepokojeni ich wynikami - nikły udział drapieżnika i 
mały udział dużych ryb oraz większościowy udział ryb małych karpiowatych, wskazuje na degradację środowiska wodnego, mamy 
szansę przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w środowisku wodnym. Widzimy potrzebę powołania eksperckiej komisji o 
ustalenie oraz jak najszybsze wprowadzenie planu naprawczego ponadto nie możemy zgodzić się z opinią wyrażoną w raporcie że 
„Dużym błędem jest natomiast oczekiwanie od wąskiej grupy łowców okazów (karpi, sumów i szczupaków), przekształcenia 
obwodów rybackich w łowiska okazów bo to kłóci się z racjonalną gospodarką rybacką. Od zaspokajania takich oczekiwań są 
specjalne łowiska wędkarskie na wodach niebędących naszą wspólną wartością które w dobrym stanie mamy przekazać nowym 
pokoleniom” wymiarem racjonalnej gospodarki rybackiej nie jest woda z większościowym udziałem małych ryb karpiowatych i 
nikłym bądź zerowym widziałem drapieżnika. Wymiarem racjonalnej gospodarki rybackiej i dobrej kondycji wód jest zróżnicowana 
gatunkowo, wiekowo a co się z tym wiąże i wymiarowo populacja ryb z odpowiednim udziałem drapieżnika który jak głosi stare 
przysłowie jest „doktorem wód” takie wody należy zostawić przyszłym pokoleniom a nie zdegradowane obfite w skarłowaciałą 
populacje ryb karpiowatych.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Odłowy kontrolne prowadzone są w różnych okresach roku, jak również z wykorzystaniem różnego sprzętu 
połowowego. Uzyskane dane z ostatnich odłowów nie są miarodajne i nie bazuje się tylko na tych informacjach. W 
roku 2022 takie odłowy będą kontynuowane, a po zebraniu wszystkich raprtów podjęte zostaną decyzje dotyczące 
kierunków działania prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej na kolejne lata. Niemniej brane również będą 
informacje zawarte w operatach rybackich, analizach rejestru połowu z kilku lat wstecz, wnioski Kół oraz wywiad w 
terenie. Materiały te przygotowane przez ichtiologów Okręgu zostaną przedłożone do konsultacji Komisji Ochrony 
Wód, Komisji Gospodarczej, a na koniec do zatwierdzenia przez Zarząd Okregu. Materiały te zgodnie z zasadami 
przygotowania operatów rybackich zawierać będą m.in. zakres ochrony tarła, wielkości i asortymenty zarybień czy 
działania ograniczające korzystanie z amatorskiego połowu.

Dąbrowa

5. Wniosek o wycofanie zezwoleń punktu zakazującego korzystania ze środków pływających i modeli zdalnie sterowanych do 
połowu ryb i wywozu zanęt na zbiornikach poniżej 10 ha. Uzasadnienie: Zapis powyższy w zezwoleniach został bardzo negatywnie 
przyjęty przez członków, wiele Kół złożyło pismo negatywnie opisujące opiniujące ten wniosek jednak opinie zainteresowanych Kół 
nie zostały wysłuchane zapis ten wyłącza wiele małych łowisk z eksploatacji, specyfika ich wymaga wręcz korzystania ze środków 
pływających, niedostępność brzegów, roślinność zanurzona i wynurzona, zaczepy, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb reguluje 
już w sposób wystarczający zasady połowu ze środków pływających i nie ma potrzeby dalszych regulacji. Wędkarze korzystający 
ze środków pływających i modeli zgłaszają bardzo często narzędzia kłusownicze wstawiane w miejscach trudnodostępnych z 
brzegu przyczyniając się w sposób korzystny do ochrony wód. Wprowadzanie takich zapisów winno leżeć w gestii Kół zajmujących 
się poszczególnymi wodami gdyż to Koła mają najlepsze rozeznanie co do potrzeb wprowadzenia dodatkowych ograniczeń.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Zapis został wprowadzony w 2022 roku. Komisja weźmie pod uwagę wnioski zarówno wędkarzy, jak i służb 
kontrolnych, a w trakcie prac nad nowym zezwoleniem, przeanalizuje zasadność utrzymania tego zapisu.  

Dąbrowa

6. Wniosek o wprowadzenie elektronicznych rejestrów połowów i pełnej digitalizacji dokumentacji w Kołach oraz wprowadzenie w 
pełni sprawnego elektronicznego systemu opłat, systemu obiegu informacji i ewidencji wędkarzy oraz systemu do rozliczania. 
Uzasadnienie: Szanowni koledzy wkroczyliśmy w trzecią dekadę 21 wieku udział rozwiązań cyfrowych jest powszechny i ogólnie 
dostępny nie jest już żadnym novum a stał się elementem codziennego życia. Pora skończyć z mało efektywną papierową 
dokumentacją, systemami opłat angażującymi masę pracy działaczy i wielkie koszta ich realizacji, rozliczania, przetwarzania i 
analizy. Nadszedł czas by wdrożyć aplikację do opłat rejestrowania połowu może ona korzystać z projektu bazy danych wędkarzy 
który w bólach już zaczyna funkcjonować. Wdrożenie cyfrowych rozwiązań w pandemicznych czasach jest wskazane i 
podyktowane względami bezpieczeństwa. Z powodzeniem udało się takie rozwiązanie wdrożyć już wielu związkom chociażby 
Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Pora więc na podjęcie ruchów w tym temacie,  wyłonienie firmy wyspecyfikowanie rozwiązań i 
zakup odpowiedniej aplikacji wraz ze wsparciem. Nie można w tej materii wyczekiwać na ruch ze strony Zarządu Głównego gdyż 8 
lat oczekiwania przyniosło mało wymierne wyniki. A środki związkowe są stale przeznaczane na coś co nie działa.

Okręgowa Komisja 
Promocyjno – 
Informatyczna

Okręgowa Komisja Promocyjno–Informatyczna przychyla się do wniosku. Po rozpatrzeniu możliwości i potrzeb 
oraz po zapoznaniu się z istniejącymi już produktami, Komisja zarekomenduje Zarządowi Okręgu stosowne 
rozwiązania. Jednak ze względu na złożoność i wieloaspektowość problemu Komisja zastrzega, iż będzie to 
proces wymagajacy rzeczowego zaplanowania i przygotowania konkretnego planu, będącego w możliwościach 
realizacyjnych Związku. 

Dąbrowa

7. Wniosek o nadanie statusu łowiska „złów i wypuść” Kanałowi Młynówka w Opolu wraz z nadaniem numeru łowiska w rejestrze 
połowów na całej długości kanału, to jest od jazu piętrzące go przy kładce pieszo-rowerowej do ujścia kanału do Odry czyli tak 
zwanego cypla przy hotelu Piast. Uzasadnienie: Powyższy wniosek chciałbym uzasadnić następującymi argumentami:
1. Ze względu na swe położenie w sercu Opola Kanał Młynówka powinien być wizytówką naszego Okręgu i obfitować w rybostan 
gatunków w nim występujących tak aby być atrakcyjnym dla wędkarzy sportowych.
2. W ostatnich latach zaobserwować można wyraźny spadek populacji ryb z gatunku okoń, kleń, sandacz, a także białej ryby itp., 
spowodowany nadmierną eksploatację tego odcinka przez wędkarzy.
3. Przy jazie spiętrzającym przy Restauracji Venezia znajduje się zimowisko ryb która wpływa do kanału z Odry.
4. Ze względu na niewielką powierzchnię lustra wody, a także braku możliwości migracji w górę lub w dół kanału, nieliczne już 
okazy różnych gatunków zasługują na ochronę.
5. Kanał Młynówka jest idealnym miejscem do zaszczepienia młodzieży sportem jakim jest wędkarstwo, ale to pod warunkiem iż 
będzie to miejsce rybne i przyjazne młodym wędkarzom.
6. Chciałbym nadmienić także iż wyżej wymieniony wniosek został przedstawiony na portalu społecznościowym jednego z forum 
wędkarskich naszego Okręgu i spotkał się niemal 99 procentowym poparciem i aprobatą wśród wędkarzy z innych Kół naszego 
Okręgu.7. Wniosek o nadanie statusu łowiska „złów i wypuść” Kanałowi Młynówka w Opolu wraz z nadaniem numeru łowiska w 
rejestrze połowów na całej długości kanału, to jest od jazu piętrzące go przy kładce pieszo-rowerowej do ujścia kanału do Odry 
czyli tak zwanego cypla przy hotelu Piast. Uzasadnienie: Powyższy wniosek chciałbym uzasadnić następującymi argumentami:
1. Ze względu na swe położenie w sercu Opola Kanał Młynówka powinien być wizytówką naszego Okręgu i obfitować w rybostan 
gatunków w nim występujących tak aby być atrakcyjnym dla wędkarzy sportowych.
2. W ostatnich latach zaobserwować można wyraźny spadek populacji ryb z gatunku okoń, kleń, sandacz, a także białej ryby itp., 
spowodowany nadmierną eksploatację tego odcinka przez wędkarzy.
3. Przy jazie spiętrzającym przy Restauracji Venezia znajduje się zimowisko ryb która wpływa do kanału z Odry.
4. Ze względu na niewielką powierzchnię lustra wody, a także braku możliwości migracji w górę lub w dół kanału, nieliczne już 
okazy różnych gatunków zasługują na ochronę.
5. Kanał Młynówka jest idealnym miejscem do zaszczepienia młodzieży sportem jakim jest wędkarstwo, ale to pod warunkiem iż 
będzie to miejsce rybne i przyjazne młodym wędkarzom.
6. Chciałbym nadmienić także iż wyżej wymieniony wniosek został przedstawiony na portalu społecznościowym jednego z forum 
wędkarskich naszego Okręgu i spotkał się niemal 99 procentowym poparciem i aprobatą wśród wędkarzy z innych Kół naszego 
Okręgu.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja postara się zebrać informacje nad zasadnością wprowadzenie łowiska "złów i wypuść" na Kanale 
Młynówka. Poprzedzi je opinią ichtiologów, zgodnie z zasadami tworzenia łowisk "złów i wypuść" na wodach 
obwodów rybackich i po uzyskaniu informacji wyrazi swą opinię.

Dąbrowa

8. Wniosek o nie wyznaczanie na stanowiska we władzach i organach związku osób z przeszłością aparatem bezpieczeństwa PRL 
posiadających teczki w IPN. Uzasadnienie: wyznaczanie na eksponowane stanowiska osób związanych z aparatem 
bezpieczeństwa PRL kłóci się z wymogiem nieposzlakowanej opinii eksponowanie takich osób daje możliwość ataku na dobre imię 
związku reporterom, internetowym aktywistom i hejterom zdajemy sobie sprawę że niejednokrotnie osoby posiadające teczki w 
IPN i w związane z aparatem bezpieczeństwa są bardzo zasłużone dla PZW, są aktywnymi działaczami związku i wniosek taki 
może je ugodzić musimy jednak kierować się jednak najwyższym dobrem czyli dobrem PZW, poszanowaniem imienia związku, 
budować jego korzystny wizerunek i budować zaufanie członków do związku. Eksponowanie tych osób naraża związek na złą 
prasę podkopując na arenie krajowej jego dobre imię niszcząc zaufanie członków do związku.

Zarząd Okręgu
Każdy kandydujący do władz i organów na szczeblu okręgowym i krajowym składa stosowne oświadczenia o 
niekaralności, co jest podstawą do uznania danej osoby jako kandydata.

Dobrodzień
1. Znieść zakaz zabierania ryb na rzece Odrze od ujścia Kanału Gliwickiego (od tablicy km 98,100 do tablicy km 99,300). Zakaz 
można pozostawić na soboty i niedziele. Wniosek uzasadniamy tym, że coraz więcej stanowisk na Odrze jest zlikwidowanych i 
niedostępnych przez budowę elektrowni.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja stoi na stanowisku utrzymania statutu łowiska "złów i wypuść" na tym odcinku Odry. 

Dobrodzień 2. Umożliwić wszystkim Kołom z Okręgu uczestnictwa w eliminacjach do Mistrzostw Okręgu w wszystkich dyscyplinach.
Okręgowy Kapitanat 

Sportowy

Zgodnie z ZOSW zawody eliminacyjne do Mistrzostw Okręgu organizują Koła (Mistrzostwa Kół). Ponadto OKS 
umożliwia start w MO zawodnikom, którzy nie uczestniczyli w zawodach eliminacyjnych w Kołach – wszelkie 
informacje przekazywane są w komunikatach organizacyjnych zawodów o Mistrzostwo Okręgu.

Głogówek BRAK nd
Głubczyce BRAK nd
Głuchołazy BRAK nd

Gogolin
W celu ochrony rybostanu naszej żwirowni w Choruli, wnosimy o ustanowienie na tym łowisku częściowego zakazu zabierania ryb 
(łowisko złów i wypuść w okreslonych dniach tygodnia (od poniedziałku do czwartku).

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

W Okręgu istnieje możliwość stworzenia albo łowiska "złów i wypuść", albo łowisk z ochroną gatunkową – i w tych 
zasadach proponujemy się określić. Wniosek należy złożyć do Okręgu, po czym Komisja podejmie decyzję.
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Gorzów Śląski BRAK nd
Gracze BRAK nd
Grodków BRAK nd

Jasienica Dolna 1. Wniosek o pozwolenie na pole namiotowe.
Okręgowa Komisja 

Gospodarcza
Komisja nie widzi potrzeby tworzenia takiego miejsca. 

Jasienica Dolna 2. Wniosek o wycięcie tarniny na Drogoszowie i Jasienicy dolnej
Okręgowa Komisja 

Gospodarcza
Wniosek na wycinkę tarniny należy złożony do Biura Okręgu na osobnym piśmie, zawierającym miejsce (nr 
działki) oraz liczbę drzew/krzaków do usunięcia. 

Jedlice BRAK nd
Kietrz Troja BRAK nd

K-Koźle Azoty

1. Wniosek z uzasadnieniem:
Wyrównanie okresu ochronnego szczupaka i sandacza „w górę”, tj. okres ochronny szczupaka jest równy okresowi ochronnemu 
sandacza (do czerwca). Jako uzasadnienie, podano przykład nieetycznego łowienia sandacza, tłumacząc się łowieniem 
szczupaka. Podniesienie okresu ochronnego dla szczupaka powinno wyeliminować ten proceder.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Wniosek wydaje się zasadny. Niemniej jednak w obecnym czasie liczba zakazów jest naprawdę duża i 
wprowadzanie kolejnych nie wyeliminuje wędkarzy łowiących wbrew zasadom.

K-Koźle Azoty
2. Wniosek z uzasadnieniem:
Obniżenie górnego wymiaru ochronnego szczupaka i sandacza do 80 cm. Uzasadnienie to: Ochrona  okazów, stad tarłowych, 
podniesienie atrakcyjności łowisk okręgu opolskiego, zachowanie równowagi w ichtiofaunie zbiorników.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja rozpatrzy niniejszy wniosek w trakcie prac nad nowym zezwoleniem na 2023 rok.

K-Koźle Azoty

3. Wniosek z uzasadnieniem:
 Utworzenie odcinka „no kill” na rzece Kłodnica. Jako uzasadnienie podaje się sporą ilość ryb typu pstrąg czy lipień. Utworzenie 
odcinka złów i wypuść podniosłoby atrakcyjność łowiska i  przyczyniłoby się do ochrony okazów i stad tarłowych. Wybrany odcinek, 
zostałby wskazany po wizji lokalnej na rzece Kłodnica.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja popiera wniosek, mający za zadanie ochronę tak cennych gatunków ryb jak lipień czy pstrąg potokowy. 
Przy tworzeniu nowego zezwolenia zapis ten zostanie wzięty pod uwagę. 

K-Koźle Azoty

4. Wniosek z uzasadnieniem:
Rezygnacja z dzierżawy zbiornika Łączki Kozielskie. Jako uzasadnienie podaje się niską atrakcyjność łowiska, utrudniony dojazd a 
także przebywanie na łowisku osób niezwiązanych z wędkarstwem, ignorujących zakazy kąpieli. Ponadto w/w osoby pozostawiają 
sporą ilość śmieci co generuje dla Koła dodatkowe koszty.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Okręg podejmuje działania, aby pozyskiwać nowe akweny. Koszty 
utrzymania są wszędzie większe, jednak ostatnimi czasy koszty zakupów lub dzierżaw wód są wysokie, zaś 
pozbywanie się akwenu nie jest zasadne.

K-Koźle Azoty

5. Wniosek z uzasadnieniem:
Objęcie Odcinka Odry, tzw. Sektor C opieką. W chwili obecnej jest to popularny odcinek Odry. W ostatnim czasie rozgrywanych 
było tam sporo zawodów wędkarskich. Opieka Koła nad tym odcinkiem rzeki na pewno poprawiłaby atrakcyjność tego łowiska (a 
przez to ogólną atrakcyjność łowisk w okręgu) oraz zapewniłoby lepsze przygotowanie łowiska przed zawodami.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Szczegóły prosimy uzgodnić z Biurem Okręgu. 

K-Koźle Azoty

6. Wniosek z uzasadnieniem:
Utworzenie składki sportowej — Dla osób uprawiających wędkarstwo tylko w idei złów i wypuść,  opracowanie atrakcyjnie 
finansowo licencji (składki). Taka forma rekreacji nad wodą jest coraz bardziej popularna wśród wędkarzy. Wprowadzenie takiej 
składki mogłoby się przyczynić do popularyzacji wędkarstwa, a także skłonić innych wędkarzy do tej formy połowu ryb, co z kolei 
pozytywnie odbije się na rybostanie naszych wód.

Okręgowy Kapitanat 
Sportowy

Wniosek nie dotyczy wędkarskich zawodów sportowych. Okręgowy Kapitanat Sportowy nie tworzy i nie ustala 
wysokości składek okręgowych, co jest w gestii Zarządu Okręgu. Okręgi, które wprowadziły taką składkę, 
wycofały się z niej ze względu na bardzo liczne przypadki zabierania ryb i nieprzestrzeganie zapisu "złów i wypuść" 
(np. Zamość).

K-Koźle Azoty

7. Wniosek z uzasadnieniem:
Zabieranie suma z łowisk C&R. Jako uzasadnienie, podaje się, iż duży sum (powyżej 1,20 cm) w łowiskach złów i wypuść, tak 
naprawdę jest rybą niepożądaną, ze względu na możliwość atakowania sporych okazów karpi czy amurów . Zarybienie np. karpiem 
1,5 kg zbiornika z takimi dużymi okazami suma nie przynosi oczekiwanych efektów wędkarskich, gdyż większość materiału 
zarybieniowego, staje się ofiarą dużych okazów suma.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Wniosek zostanie przeanalizowany. Komisja zauważa zagrożenie ze strony suma i przychyla się do takiego 
wniosku, aby odłowiać miarowe sumy z łowisk "złów i wypuść".

K-Koźle Nr 1 BRAK nd

Kluczbork
Przeprowadzić kontrolne badanie czystości wody na zbiorniku "Cegielnia" w Ligocie Dolnej. Z informacji od wędkarzy wynika że 
woda w zbiorniku jest mętna od kilku tygodni. W przypadku potwierdzenia zanieczyszczenia, podjąć działania celem ograniczenia 
w zabieraniu ryb z łowiska.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja proponuje obserwacje wody oraz zachowania ryb. Jeśli będą występowały niepokojące zachowana ryb, 
prosimy o kontakt z Biurem Okręgu.

Kolonowskie BRAK nd

Komprachcice 1. Wniosek o utrzymanie statusu "Złów i wypuść" na łowisku "KOMIN"
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód
Komisja jest za utrzymaniem statusu zbiornika jako łowisko "złów i wypuść"

Komprachcice
2. Wniosek o stworzenie nowego statusu łowiska ("sportowego") z autonomicznymi przepisami regulującymi wymiary ochronne i 
gatunki chronione całkowicie (lub czasowo).

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

W Okręgu istnieje możliwość stworzenia albo łowiska "złów i wypuść", albo łowisk z ochroną gatunkową – i w tych 
zasadach proponujemy się określić. Wniosek należy złożyć do Okręgu, po czym Komisja podejmie decyzję.

Korfantów BRAK nd

Krapkowice
1. Przekształcenie stawu Krapkowickiego w Krępnej na staw "Złów i wypuść" UZASADNIENIE: Nadmierne odłowy ryb po 
zarybieniu.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

W trakcie prac nad zezwoleniem na 2023 rok Komisja sprawdzi czy łowisko spełnia kryteria i wymagania 
utworzenia łowiska zgodne z zasadami tworzenia takich łowisk w Okręgu. Jeżeli tak, takie łowisko zostanie 
stworzone. 

Krapkowice
2. Zarybienie wód większymi sztukami ryb a nie narybkiem i wylęgiem. UZASADNIENIE: Pratycznie 100% narybku nie przeżywa, a 
większe ryby mają większe szanse na przeżycie, a co za tym idzie zwięksenie populacji danego gatunku.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Zarybienia młodym asortymentem prowadzone są od kilkudziesięciu lat. Są one zgodne z operatem rybackim i w 
zarybieniach stosowane zarówno w kraju, jak i innych państwach świata. Wprowadzany młody asortymet 
faktycznie ma przeżywalność sięgającą od 1-5%, stąd liczby wpuszczanych ryb są znacznie większe, by móc 
uzyskać zakładany efekt w postaci dorosłej ryby, zdolnej do odbycia tarła przynajmniej raz. Ryby te, które przeżyły 
do wieku rozrodczego są poddane w trakcie wzrostu szeregowi czynników zewnętrznych, występujących w danym 
akwenie. Powoduje to, że ryby te są w stanie przekazać gentycznie potomstwu odpowiednie dla danego awkenu 
cechy odpornościowe. Dostępność większych osobników z gatunku, np. sandaczy jest trudne i rok rocznie nie ma 
gwarancji uzyskania takiego asortymentu. Uważamy, że ochrona ryb w okresie tarła i presja wędkarska na 
zabieranie ryb, zmiana warunków bytowania poprzez zmiany klimatyczne i inne mają wpływ na stan populacji ryb i 
ich przeżywalność. W miarę dostępności materiału zarybieniowego Okręg wprowadza takie ryby jako dodatkowe 
zarybienie lub ze środków Kół.

Krapkowice
3. Ustanowienie okresu ochronnego okonia od 1 grudnia do 31 marca. UZASADNIENIE: Ryby w tym okresie przygotowują się do 
tarła i są nadmiernie odławiane.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja podda wniosek pod dyskusję z ichtiologami i rozważy zasadność wprowadzenia okresu ochronnego dla 
okonia. 

Krapkowice
4. Przywrócenie wymiaru okresu ochronnego Płoci do 15 cm. UZASADNIENIE: Coraz mniejsza populacja płoci, wypierana jest 
przez wzdręgę, która jest chroniona wymiarem ochronnym.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja nie popiera wniosku. Wymiary ochronne są w gestii ustawodawcy, który nie uznał konieczności 
wprowadzania wymiaru ochronnego dla płoci.  

Krapkowice 
Otmęt

1. Wprowadzić zapis aby sum złowiony podczas zawodów wędkarskich nie musiał być wpuszczany do wody w której został 
złowiony. Na małych zbiornikach kołowych zauważalna jest duża ilość ryb w gatunku sum, w wymiarach od 15 do 60 cm, co jasno 
świadczy o tym że ten gatunek rozmanża się bardzo szybko i stanowi zagrożenie dla naszych wód wraz z sumikiem karłowatym.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Nie ma możliwośći pozyskiwania suma poniżej wymiaru ochronnego zgodnie z ustawą o Rybactwie Śródlądowym. 
Zgodnie z przepisami zawody mogą odbywać się wyłącznie z zasadą na żywej rybie. Można zastanowić się nad 
możliwością zabierania podczas zawodów sumów wymiarowych, jednak tu wkraczają przepisy organizacji sportu 
wedkarskiego, które zabraniają zabierania ryb w trakcie zawodów wędkarskich. 

Krapkowice 
Otmęt

2. Ustalać jednakowe przepisy wędkarskie na wszystkich wodach Okręgu PZW w Opolu. Wędkarze szczególnie starsi nie 
ogarniają już wszystkich zmian. Gdy każda woda ma inny regulamin wędkarski, powoduje to że płacą mandaty podczas kontroli itp.  

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

W naszym Okręgu nie ma aż tylu zmian. Staramy się rok rocznie ujednolicać przepisy, ale nie da się wprowadzić 
jednkowych zasad na wszystkie wody, gdyż są bardzo zróżnicowane.

Krapkowice 
Otmęt

3. Wprowadzenie górnego wymiaru dla Amura od 90 cm. Amur jest atrakcyjną rybą sportową o duzym przyroście, który to daje 
satysfakcję wędkarzowi, w postaci złowionej największej ryby życia.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja nie popiera wniosku. Amur nie jest naszą rodzima rybą i ochronę jaką posiada jest wystarczająca.  

Lewin Brzeski BRAK nd
Łambinowice BRAK nd
Łosiów Rolnik BRAK nd
Murów BRAK nd

Namysłów
Wniosek o wprowadzenie równorzędności opłat za znaki w sąsiednich okręgach w stosunku do naszego Okręgu - dotyczy 
członków odznaczonych złotą odznaką z wieńcami.

Zarząd Okręgu
Wniosek nieprecyzyjny – jaki Okręg miałby być modelowy względem tych opłat, do którego Okręg Opole by się 
dostosowywał

Namysłów NSM
Wniosek w sprawie wsparcia działań dotyczących urwgulowania sytuacji na Zbiorniku Michalice (dotyczy wyegzekwowania i 
przestrzegania Regulaminu Zbiornika, uregulowania linii brzegowej i likwidacji nielegalnych pomostów).

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

W chwili obecnej działania takie są podejmowane m.in. poprzez spotkania zarówno z Wodami Polskim, jak i 
włodarzami miasta Namysłów. W chwili obecnej nie ma konkretnych decyzji ze strony decydentów tzn. Wód 
Polskich lub miasta. 

Niemodlin

Wniosek o utworzenie regulaminu wewnętrznego łowiska 0.65a. Regulamin: 1. Na łowisku obowiązuje zasada złap i wypuść - 
bezwzględnie zabrania się zabierania ryb. 2. Rybę należy wypuścić natychmiast po złowieniu (nie dotyczy zawodów wędkarskich 
zgłoszonych do Okręgu PZW Opole). 3. Wędkarz jest zobowiązany posiadać i używać maty wędkarskiej oraz podbieraka. 4. 
Zakaz posiadania przy sobie ryb złowionych na innych łowiskach. 5. Zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na 
przynętę. 6. Ponadto obowiązują ogólne przpisy zawarte w Zezwoleniu na Amatorski Połów Ryb.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Zasady zostały wprowadzone 

Nysa Nr 1 BRAK nd

Nysa Nr 2
1. Wprowadzenie ochrony szczupaka na rzece Nysa Kłodzka poprzez ustanowienie okresu ochronnego od 01.01 do 31.05, co 
zwiększy ochronę ryb (podczas łowienia szczupaka odławiane są sandacze).

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja nie popiera wniosku. Na rzece Nysie Kłodzkiej jest już dużo zakazów, które powinny chronić rybostan 
rzeki. Wprowadzanie następnych nie gwaratuje uzyskania planowanej poprawy z powodu nieprzestrzegania wielu 
ograniczeń przez naszych wędkarzy.

Nysa Nr 2
2. Poprawienie bezpieczeństwa na wodzie i zmniejszenie hałasu na Jeziorze Nyskim poprzez wydzielenie na J.Nyskim dla dużych 
łodzi (50 KM) i skuterów wodnych, co poprawi bezpieczeństwo na wodzie i zmniejszy hałas i falowanie wody przy kotwicowiskach i 
wędkarzach na łodziach

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Pomimo podejmowanych działań ze strony Okręgu, aby stworzyć Regulamin zbiornika, który obejmowałby m.in. 
taki zapis, ostateczne decyzje ze strony Wód Polskich i Gminy nie zostały podjete. Okręg nie jest władny 
wprowadzić sam takiego obostrzenia.

Nysa Nr 3
Wprowadzić roczną opłatę za przetrzymywanie łodzi na bojach w kwocie 150 zł rocznie. Kwota ta będzie wykorzystana na 
utrzymanie stanicy.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Wniosek nie może zostać wdrożony ze względu na fakt, że teren pod łodziami nie jest dzierżawiony od Wód 
Polskich. 

Nysa Nr 4 
Wiarus

BRAK nd

Olesno BRAK nd
Olesno 
Rzemieślnik

BRAK nd

Olszanka BRAK nd

Opole 
Elektrownia

1. O zaprzestanie zarybiania łowisk będących pod opieką  Koła PZW Elektrownia gatunkiem pstrąg potokowy Tęczowy, oraz 
jednocześnie wnoszę o zarybianie w zamian, gatunkami naturalnie występujacymi w tego typu akwenach takimi jak lin, karaś 
pospolity (złocisty), leszcz, płoć, wzdręga lub gatunkami ryb drapieżnych czyli okoń, szczupak. UZASADNIENIE: Łatwość połowu 
pstrąga potokowego, powoduje nadmierną ekspansję wędkarzy całego okręgu, a co za tym idzie zwiększenie presji wędkarskiej 
na danym zbiorniku, a zarazem połów większej ilości ryb innych gatunków naturalnie występujących w tych wodach, a w dalszej 
kolejności degradację zbiornika - "bezrybie". Zarybienie Pstrągiem Tęczowym nie przynosi żadnych korzyści dla zbiorników nim 
zarybianych, gdyz gatunek ten zostaje wyłowiony w niespełna kilka tygodni o zarybienia. Nie ma możliwości przystąpienia do tarła 
przez ten gatunek, natomiast zarybianie gatunkami występującymi naturalnie owszem, co przyczynia się do odbudowy rybostanu i 
naturalnej równowagi w zbiorniku. Zarybienie Pstrągiem tęczowym skutkuje wieloma nadużyciami ze strony nieuczciwych wędkarzy 
tj. notoryczne jest nieprzestrzeganie określonych limitów ujętych w rejestrze połowów. Poprzez ekspansję wędkarzy (głównie 
emerytów - posiadających większą ilość czasu na wędkowanie) zbiornik przestaje być dostępny dla pozostałych wędkarzy 
dysponujących mniejszą ilość czasu. Zarybianie gatunkamirodzimymi spowoduje także zwiększenie atrkacyjności i rozmaitości 
gatunkowej w zbiornikach co skutkowało będzie możliwością rozgrywania zawodów w dyscyplinach spławikowej i feederowej.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Zarybianie pstrągiem tęczowy jest omawiane pomiędzy ichtiologiem a Zarządem Koła. Z punktu ichtiologicznego 
nie ma przeciwskazań, aby wprowadzać ten gatunek do naszych akwenów, które nie mają połączenia z wodami 
płynącymi. Skład gatunkowy dla poszczególnych zbiorników również jest sugerowany przez ichtiologa Okręgu i w 
miarę dostępności ryb są realizowane zarybienia różnymi gatunkami ryb.

Opole 
Elektrownia

2. Wniosek o nadanie statusu łowiska Złów i Wypuść dla Kanału Młynówka w Opolu na całej długości  kanału z jednoczesnym 
nadaniem numeru łowiska w rejestrze połowów. UZASADNIENIE: Ze względu na swe położenie w sercu Opola Kanał Młynówka 
powinien być wizytówką naszego Okręgu i obfitować w rybostan gatunków w nim występujących, tak aby być atrakcyjnym dla 
wędkarzy sportowych. W ostatnich latach zaobserwować można wyraźny spadek populacji ryb z gatunku okoń, kleń, sandacz, a 
także białej ryby itp. spowodowany nadmierną eksploatacją tego odcinka przez wędkarzy. Przy jazie spiętrzającym przy 
Restauracji "Venezia" znajduje się zimowisko ryb, która wpływa do kanału z Odry. Ze względu na niewielką powierzchnię lustra 
wody, a także braku możliwości migracji w górę lub dół kanału, nieliczne już okazy różnych gatunków zasługują na ochronę. Kanał 
Młynówka jest idealnym miejscem do zaszczepienia młodziezy sportem jakim jest wędkarstwo, ale to pod warunkiem iż będzie to 
miejsce rybne i przyjazne młodym wędkarzom. Ww. wniosek został przedstawiony na portalu społecznościowym jednego z forum 
wędkarskich naszego Okręgu i spotkał się niemal z 99% poparciem i aprobatą wśród wędkarzy z innych Kół naszego Okręgu.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja postara się zebrać informacje nad zasadnością wprowadzenie łowiska "złów i wypuść" na Kanale 
Młynówka. Następnie po uzyskaniu informacji wyrazi swą opinię poprze je o opinię ichtiologów. Jednocześnie 
sprawdzimy czy spełnia warunki powoływania takiego łowiska zgodnie z zasadami tworzenia łowisk "złów i 
wypuść" na obwodach rybackich. 

Strona 2



Załącznik do uchwały nr 61/Plenum/2022 Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dn. 10.09.2022 r.

Opole 
Elektrownia

3. Wniosek o zmianę zapisu w warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb w Okręgu Opole. Zmiana zapisu w rozdziale VI pkt. 
16: Zakaz połowu ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzchu do świtu od godziny przed wschodem słońca do godziny 
po zachodzie słońca), z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 31 października. Zmiana dotyczy przedłużenia okresu wędkowania na 
rzece Odra ze środków pywających do 31 grudnia. UZASADNIENIE: Możliwość wędkowania w tym okresie ze środków 
pływających umożliwo najbardziej zapalonym wędkarzom łowienie w miejscach niedostępnych z brzegu. Połów z brzegu nad rzeką 
Odrą niesie ze sobą pewne ograniczenia. Przede wszystkim mniejsza ilość miejsc, z któych można łowić ryby w okresie zimowym. 
Wiele brzegów jest na tyle stromych i wysokich że prawidłowe i bezpieczne dla wędkarza podebranie ryby jest utrudnione. Łowienie 
w tym okresie ze sprzętu pływającego jest dużą atrakcją oraz wyzwaniem dla zapalonych wędkarzy, dla których nadrzędnym 
celem jest dbałość o dobrostan ryb. Wędkarze Ci przy tej okazji będą w stanie sprawować dodatkową pieczę nad właściwym 
połowem ryb przez osoby wędkujące z brzegu. Panujące warunki atmosferyczne we wnioskowanym okresie są już na tyle 
niedogodne że potencjalny wzrost kłusownicta jest mało prawdopodobny.  

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Wniosek do rozpatrzenia i w trakcie prac nad zezwoleniem na 2023 rok.

Opole 
Elektrownia

4. Wniosek o zmianę regulaminu łowiska Malina 2 dopuszczającą możliwość wędkowania ze środków pływających metodą 
spinningową od świtu do zmierzchu w okresie od 1 listopada do 31 grudnia. UZASADNIENIE: Możliwość wędkowania w tym 
okresie ze środków pływających umożliwi najbardziej zapalonym wędkarzom łowienie w miejscach niedostępnych z brzegu, gdzie 
ryba w okresie zimowym kumuluje się na zbiorniku bliżej środka. Połów z brzegu niesie ze sobą duże ograniczenia. Łowienie w tym 
okresie ze sprzętu pływającegojest dużą atrkacją oraz wyzwaniem dla zapalonych wędkarzy. W okresie od 1 listopada wędkarze 
łowiący karpie stacjonarnie zajmują niewielką część łowiska, a co za tym idzie łoiwienie ze środków pływających nie powinno być 
utrudnieniem dla ww. osób. Użytkownicy wód "no kill", do których zaliczamy zarówno "karpiarzy" jak i "spinningistów", stanowią 
jedną brać wędkarską i rozumiejąc potrzeby obu stron isiągnięcie porozumienia podczas łowienia nie powinno stanowić problemu.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja proponuje przedstawienie całego nowego regulaminu i po uzyskaniu wersji proponowanej przez Koło 
zajmie się zaproponowanym regulaminem.

Opole 
Elektrownia

5. O ochronę gatunkowa pstrąga potokowego polegającą na zakazie zabierania ryb tego gatunku na wszystkich wodach Okręgu 
PZW. UZASADNIENIE: Jednym z ważniejszych elementów ochrony rybostanu naszych wód są działania w celu ochrony i 
odbudowy rybostanu naszych wód są działania w celu ochrony i odbudowy populacji pstrąga potokowego. Jest to gatunek, którego 
ilość i jakość egzemplarzy bardzo mocno się pogorszyła. W wielu wodach rybostan pstrąga potokowego jest tak tragiczny, że 
osobniki powyżej 30 cm prawie wyginęły i często są to tylko pojedyncze ryby. Jest to spowodowane zarówno zwiększającą się 
presją wędkarską jak i czynnikami środowiskowymi takimi jak: zła jakość wody czy ograniczenie dostępu do naturalnych tarlisk. 
Jeśli nic nie zrobimy w kierunku ich ochrony to za kilka lat pstrągi potokowe z niektórych wód poprostu znikną lu zostaną tylko 
pojedyncze osobniki. Trzeba też zaznaczyć, że pozyskiwanie materiału zarybieniowego pstrąga potokowego jest bardzo 
kosztowne więc ochrona naturalnych tarlaków w ich środowisku będzie lepszym rozwiązaniem ekonomicznym. Dzięki naturalnemu 
rozrodowi dzikich ryb uzyskamy także populację zdrowszych, silniejszych i bardziej odpornbych na choroby ryb.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja popiera wniosek mający za zadanie chronienie tak cennego gatunku ryb jakim jest pstrąg potokowy.

Opole 
Elektrownia

6. O przekazanie pod opiekę Kanału Młynówka w Opolu dla Koła PZW Opole Elektrownia.  UZASADNIENIE: Grupa wędkarzy z 
naszego Koła zadeklarowała chęć opieki Kanałem Młynówka, poprzez wykonywanie prac takich jak dbanie o czystość wzdłuż 
całego kanału, przygotowywanie stanowisk dla wędkarzy, a także organizacji zawodów na tym akwenie. Pomoc przy zarybieniu 
kanału.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Wniosek został przyjęty, prosimy o złożenie wniosku do Biura Okręgu i ustalenia szczegółów z Dyrektorem Biura. 

Opole 
Elektrownia

7. O wprowadzeniu zakazu używania do celów wędkarskich ze środków pływających na łowisku Okoniówka z zaznaczeniem że nie 
dotyczy łódek zdalnie sterowanych.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja nie popiera wniosku i stara się ujednolicić zapisy zezwolenia. 

Opole 
Garnizonowe 
Zaodrze

BRAK nd

Opole 
Groszowice

BRAK nd

Opole Kolejarz 
Ofama

BRAK nd

Opole Nr 1 BRAK nd
Opole Nr 2 
Syrenka

1. Przedłużenie odcinka No-kill na rzece Jemielnica od mostu w Luboszycach do ujścia do Małej Panwi;  
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód
Komisja popiera wniosek i możliwości wprowadzenia na rok 2023 celem ochrony cennych gatunków ryb. 

Opole Nr 2 
Syrenka

2. Udrożnienie zatok na zbiorniku Turawa;  
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód
Od dwóch lat zatoki, które potencjalnie służą do rozrodu i bytowania ryb są udrażniane, a efekty tych prac są 
widoczne. 

Opole Nr 2 
Syrenka

3. Ustanowienie odcinków sportowych typu złów i wypuśćL od jazu na kanale Ulgi do ujścia do Odry oraz na Kanale Młynówka. 
Rzeka Odra od jazu Opole do jazu Wróblin.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

W Okręgu istnieje możliwość stworzenia albo łowiska "złów i wypuść", albo łowisk z ochroną gatunkową – i w tych 
zasadach proponujemy się określić. Wniosek należy złożyć do Okręgu, po czym Komisja podejmie decyzję.

Opole Nr 2 
Syrenka

4. Zakaz połowu ryb w porze nocnej metodą połowu na tzw. żywca i martwą rybkę na zbiornikach zaporowych;
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód
Komisja nie popiera wniosku.  

Opole Nr 2 
Syrenka

 5. Zakaz zabierania pstrągów potokowych na wodach Okręgu PZW Opole.
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód
Komisja popiera wniosek, może być to jeden ze sposobów ochrony tego gatunku w naszych rzekach.

Opole Nr 4 BRAK nd

Opole Nr 5
Wniosek o umożliwienie stosowania agrafki do przechowywania ryby żywej - jako wniosek  na zjazd krajowy PZW. Uzasadnienie- 
ryba przechowywana w siatce śnie.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja przeanalizuje zasadność wniosku i rozpatrzy go przy pracach nad zezwoleniem na 2023 rok.

Opole Nr 8 
Wiarus

BRAK nd

Opole-Miasto

1. Wniosek o wyłączenie możliwości zabierania na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia tego okresu, ryb drapieżnych 
takich jak: sandacz, szczupak, boleń, sum z odcinka Odry od Jazu Bolko do Jazu Wróblin włącznie z kanałem młynówka w całym 
jego biegu, kanałem Ulgi od jazu na kanale Ulgi do ujścia do rzeki Odry oraz portu przy ulicy Magazynowej w całej długości. Oraz 
wnioskuję o podniesienie dla okonia wymiaru do 20 cm i zmniejszenie limitu dobowego z 10 do 5 sztuk, zmniejszenie wymiaru 
odgórnego dla szczupaka i sandacza z 90 na 80 cm. Wniosek motywuję znaczącym spadkiem pogłowia ryb drapieżnych na tym 
odcinku. Przerwa ta umożliwi odbudowę populacji.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

W Okręgu istnieje możliwość stworzenia albo łowiska "złów i wypuść", albo łowisk z ochroną gatunkową – i w tych 
zasadach proponujemy się określić.

Opole-Miasto

2. Wniosek o wyłączenie możliwości połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części na okres dwóch lat, z możliwością 
przedłużenia tego okresu odcinka Odry od Jazu Bolko do Jazu Wróblin włącznie z kanałem młynówka na całym jego biegu, 
kanałem Ulgi od jazu na kanale Ulgi do ujścia do rzeki Odry oraz portu przy ulicy Magazynowej w całej długości. Wniosek 
motywuję znaczącym spadkiem pogłowia ryb drapieżnych na tym odcinku. Przerwa ta umożliwi odbudowę populacji.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Okręg PZW Opole stara się, aby ujednolicać przepisy i zasady wędkowania na wszystkich wodach i tylko w 
uzasadnionych (wyjątkowych) przypadkach wprowadzać obostrzenia na poszczególne wody. Komisja nie popiera 
wniosku. 

Opole-Miasto
3. Wniosek o ustalenie wymiaru ochronnego dla okonia od 20 do 35 cm. Wniosek motywuję bardzo dużą presją na ten gatunek, co 
powoduje duży spadek liczebności.  4. Wnoszę o objęcie zakazem trolingu na miejskim odcinku rzeki Odry w Opolu, w związku z 
ochroną gatunków takich jak szczupak i sandacz.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

W naszym Okręgu został wprowadzony wymiar ochronny okonia 18 cm, jak również limit 10 sztuk na dobę, co jest 
wystarczającą formą ochrony okonia w naszych wodach. Okręg stara się ujednolicać przepisy i zasady 
wędkowania na wszystkich wodach i tylko w uzasadnionych (wyjątkowych) przypadkach wprowadzać obostrzenia 
na poszczególne wody. Komisja nie popiera wniosku.

Otmuchów

1. Zniesienie okresu ochronnego, dobowego limitu ilościowego dla bolenia - na zbironikach zaporowych Nysa, Otmuchów oraz na 
rzece Nysa Kłodzka od zapory zbiornika Kozielno do zapory zbiornika Nysa. Boleń został wprowadzony do naszych wód w latach 
dziewięćdziesiątych i z uwagi na bardzo dobre warunki rozwoju zdominował rodzime gatunki ryb występujące w tych wodach. Nie 
widać już brzany świnki, płoci oraz okonia, które występowały dość licznie w tych wodach. Na odcinku rzeki od zbiornika Nysa do 
zapory zbiornika Otmuchów widać jest tylko bolenia. Prowadzenie od kilku lat zarybienia rzeki na tym odcinku nie daje żadnego 
rezultatu, wprowadzenie narybku brzany, świnki to wprowadzenie karmy dla bolenia. Wprowadzenie możliwości łowienia tego 
gatunku ryb (boleń) przez cały rok (zniesienie okresu ochronnego) może spowodować zmniejszenie tak dużej populacji bolenia co 
pozwoli na odbudowę rodzimych gatunków ryb.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja zaproponowała, aby sprawa bolenia była przedstawiona na spotkaniu rejonu i po uzyskaniu opinii 
ichtiologów została przedyskutowana. 

Otmuchów
2. Utrzymać limit, okres i wymiar ochronny dla pozostałych gatunków ryb w następnych latach na dotychczasowych zasadach 
opracowanych w zezwoleniu okręgu opolskiego.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja również stoi na stanowisku ujednolicenia zasad połowu ryb, niemniej jednak w niektórych przypadkach 
zmiany są konieczne. 

Otmuchów
3. Wprowadzić zarybianie zbiornika Otmuchów - okoniem oraz wprowadzić zakaz zabierania złowionych okoni na wymienionym 
zbiorniku, a także rotacyjnie na zbiornikach Otmuchów, Nysa oraz łączących je rzece Nysa Kłodzka.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Zasady zarybień określone są operatami rybackim. Wprowadzenie zmian do operatu wymaga uzyskania 
pozytywnej opinii Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz zgody RZGW na zmianę poprzez aneksowanie umowy 
na użytkowanie obwodu. Ze względu na fakt, że operaty będą aktualizowane w roku 2023, ze skutkiem od roku 
2024 gatunek okonia, jak i inne gatunki ryb, które mogą być wprowadzone do zarybień za akceptacją Ichtiologów. 

Otmuchów

4. W zezwoleniu na 2022 roku uchylić zapis o zakazie wędkowania od 1 marca do 15 czerwca (ustanowiono tarlisko ryb), od 
starego mostu w miejscowości Wójcice do mostu drogowego na obwodnicy Otmuchowa i nadać mu brzmienie: wprowadza się 
zakaz wędkowania metodą spinningową na odcinku od starego mostu w miejscowości Wójcice do mostu drogowego na obwodnicy 
Otmuchowa.  

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja stoi na stanowisku, aby utrzymać istniejący zapis, gdyż jest to tarlisko wielu gatunków ryb.

Otmuchów
5. Prowadzić konsultację z Zarządem Koła Wędkarskiego Otmuchów w sprawach nakzaów i zakazów wprowadzanych na wodach 
w rejonie miasta Otmuchów.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Propozycje zezwolenia na amatorski połów ryb, rok rocznie są konsultowane ze wszystkimi Kołami PZW.

Ozimek

Wniosek zmiany w regulaminie łowiska zów i wypuść Staw Duży w Biestrzynniku 077. polegających na: 1.  dopuszczeniu do 
wędkowania na zbiorniku w porze nocnej wyłącznie na czterech wcześniej wyznaczonych stanowiskach będących pod ścisłym 
monitoringiem wuzyjnym, po uprzednim sms-owym zgłoszeniu zamiaru wędkowania do wyznaczonego gospodarza zbiornika - 
najpóźniej na pół godziny przed zachodem słońca.  2.  W trakcie wędkowania na zbiorniku wprowadza się obowiązek posiadania i 
stosowania mat wędkarskich, zapobiegających kaleczeniu złowionych dużych okazów ryb w trakcie ich wyhaczania. Powyższe nie 
dotyczy organizowanych na zbiorniku zawodów wędkarskich, zgłoszonych w Kole.  

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja proponuje przedstawienie całego, nowego regulaminu łowiska, po otrzymaniu którego zajmie się jego 
zapisami.

Paczków 1. Wniosek o zwiększenie kar i mandatów za łamanie regulaminu oraz ustawy - zwrócenie się do ustawodawcy.
Okręgowa Komisja 

Ochrony Wód

Okręg nie ma wpływu na działania Sądu. Obecnie w rozprawach Okręg występuje z kancelarią prawną i wnioskuje 
o wysokie kary i ma duże osiągnięcia na tym polu. Podsumowanie takich działań są na bieżąco publikowane na 
stronie WWW. 

Paczków
2. Utrzymanie obrębów ochronnych na rzece Nysa Kłodzka przy ujściu do jeziora Otmuchowskiego do 15.06.2022 r. - podobnie jak 
w roku 2021.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja popiera utrzymanie zakazów wędkowania w przyujściowym odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej. Obręby 
ochronne będą utrzymane. 

Pokój Linek BRAK nd

Popielów
Wniosek o podjęcie uchwały przez Zarząd Okręgu, zwalniającej z opłaty za prace na rzecz Koła osób w wieku powyżej 65 lat z 
powodu niskich emerytur.

Zarząd Okręgu
Nie ma w strukturze Okręgu opłat za pracę na rzecz Koła, jest natomiast ekwiwalent za prace społeczne. Nie ma 
możliwości określenia poziomu "niskiej emerytury".

Praszka BRAK nd

Prudnik
1. Podjąć starania mające na celu wykup stawu Niemysłowice 0.44 w części należącej do gminy Prudnik. Staw Niemysłowice - 
0.44 położony jest na trzech działkach, z czego tylko jedna jest własnością Okręgu. Wykup terenów od gminy Prudnik pozwoli na 
uniknięcie kosztów dzierżawy terenu oraz ureguluje sytuację prawną własności stawu jako całości.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Od kilku lat podejmowane były działania związane z wykupem gruntów. Ze strony Gminy Prudnik nie ma woli 
sprzedania ich, o czym koło było informowane na bieżąco.

2. Podjąć starania, aby ułatwić wędkarzom dojazd do jeziora nyskiego, m.in. w miejscu tzw. żwiraków, gdzie dawniej było to 
możliwe. UZASADNIENIE: W chwili obecnej dojazd do jeziora nyskiego jest bardzo utrudniony, głównie za sprawą dzierżawy 
terenów nad jeziorem od strony Wójcic, niedokończonego remontu drogi od strony miejscowości Buków, gdzie droga betonowa nie 
została wykonana w całości oraz prywatnością działek w Głębinowie, gdzie nie ma możliwości dojazdu.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Tereny wokół zbiornika są własnością Wód Polskich. Droga w Bukowie po wielu latach starań w Wodach Polskich 
przez Zarząd i biuro Okręgu uzyskano zgodę na jej remont. Wówczas wykonany i sfinansowany został w całości 
ze środków Okręgu. Drugi etap zakończono z końcem roku 2021. Pozostałe tereny, które są w dzierżawie 
zapewniają dostęp do łowienia. Niestety w praktyce wygląda to tak, że dzierżawcy zajmują również teren 
bezpośrednio nad wodą, na co Okręg nie ma wpływu. 

Racławice 
Śląskie

BRAK nd

Reńska Wieś 
Kofama

BRAK nd

Sidzina BRAK nd
Strzelce Op. 
Cementownia

BRAK nd

Strzelce Op. 
Miejskie

1. Wnioskujemy o możliwość odłowu selekcyjnego gatunków: Sum oraz dużego Sandacza. Proponujemy, aby odłów selekcyjny 
odbywał się podczas naszych zawodów (imprez zorganizowanych) tzn., jeżeli zostałaby złowiona ryba wyżej wymienionych 
gatunków, to nie wracałaby z powrotem do łowiska. Wniosek swój opieramy na podstawie odłowów selekcyjnych przprowadzonych 
na naszym akwenie w roku 2020 oraz chęcią odbudowy młodzieży na naszym akwenie (płoć, okoń).

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja popiera wniosek o odłów suma z łowiska. Takie odłowy były prowadzone w latach poprzednich. 

Strona 3



Załącznik do uchwały nr 61/Plenum/2022 Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dn. 10.09.2022 r.

Strzelce Op. 
Miejskie

2. Wnioskujemy o utrzymanie na akwenie "Spałek" zasady łowiska "Złów i Wypuść" na kolejne 5 lat. Łowisko "Spałek" stało się 
bardzo atrakcyjnym, przyjaznym dla wędkarzy miejscem łowienia ryb. W dużej mierze spowodowane jest to tym, że Koło PZW 
Strzelce Opolskie, a własciwie aktywni członkowie tego Koła swoją ciężką pracą i zaangażowaniem o dbałość i wygodę wędkarza 
stworzyli miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez okolicznych wędkarzy. Trzeba zaznaczyć że tego typu łowisko poza walorami 
wędkarskimi ma również zalety ekonomiczne. Zbiorniki takie są idealnym miejscem do rozwoju flory i fauny w całkowicie naturalny 
sposób. Ryby mogą rozmnażać się bez przeszkód poprzez naturalne tarło, a ich populacje będą regulowane przez drapieżniki. Ze 
swojej strony możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku status tego 
typu zbiornika był przestrzegany. W tym celu poczyniliśmy już pierwsze kroki poprzez aktywność SSR naszego Koła oraz 
powołanie nowych strażników w osobach członków naszego Koła w najbliższym czasie. Zarząd Koła Strzelce Opolskie Miasto 
opierając się na statutowych obowiązkach Polskiego Związku Wędkarskiego, wynikających z celów i środków działania związku 
(prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej, działanie na rzeczochrony przyrody i etyki wędkarskiej), po 
rozmowach z członkami Koła.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja popiera wniosek. Łowisko dalej będzie łowiskiem na zasadach jak do tej pory. 

Strzeleczki
Zarząd Koła PZW Strzeleczki zwraca się z prośbą o wykupienie przez Okręg PZW Opole żwirowni w miejscowości Racławiczki. 
Jest to atrakcyjne miejsce z dojazdem i dużymi możliwościami.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Okręg podjął rozmowy z właścicielem kopalni. W miarę możliwości finansowych Okregu i zasadności wykupu 
będzie podejmować decyzje. Na bieżąco informowany jest Prezes Koła. 

Szczedrzyk
1. Zlikwidować wymiar górny ryb - karp, sandacz, szczupak, ponieważ wymiary te nie przynoszą żadnych korzyści. Ryby które są 
pod ochroną - wymiar górny powinne być eliminowane, ponieważ ich wiek i wymiar nie pozwalają im na odbywanie tarła.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja nie zgadza się z argumentami Koła i uważa, że ochrona dużych ryb zwiększa atrakcyjność łowisk.  

Szczedrzyk
2. Podwyższyć wymiar dolny ryb - sandacz, szczupak, karp o 10 cm. Ryby te w dolnym wymiarze, tj. 50 cm, 30 cm, są najlepszym 
materiałem do rozrodu. Podniesiemie wymiaru pozwoli im na dodatkowy rozród (tarło).

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja nie popiera wniosku.

Szczedrzyk
3. Zakazać przprowadzania zawodów nocnych na łowisku "złów i wypuść". Łowisko "złów i wypuść" to łowisko na którym wędkarze 
wędkują od świtu do zmierzchu nie powinni wkładać złowionych ryb do siatki. Zawody nocne na tych łowiskach są zakazane w 
całym kraju.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Wniosek zostanie przeanalizowany wspólnie z OKS. Po tej analizie zostanie wypracowane stanowisko.  

Tarnów Opolski BRAK nd

Tułowice
1. Wniosek Zgormadzenia Koła PZW Tułowice o uregulowanie stosunków własnościowych w obrębie Gliniaka nr 0.67 w 
Skarbiszowicach.

Okręgowa Komisja 
Gospodarcza

Temat był podejmowany już kilka razy. Bez oczekiwanych efektów. Po ostatnich rozmowach z właścicielem 
działek wynika, że nie jest on zainteresowany udostępnieniem tego terenu. Dodatkowo zapropnował możliwość 
sprzedaży. Kwota zaproponowana nie jest uzasadniona do ilości i ważności tych terenów dla Okręgu. 

Tułowice
2. Wniosek Zgormadzenia Koła PZW Tułowice o zorganizowanie w grudniu każdego roku spotkania Prezesów i Delegatów Kół z 
informacją o działalności Zarządu Okręgu za bieżący rok.

Zarząd Okręgu
Zarząd Okręgu ma zamiar kontynuować spotkania z Delegatami i Prezesami Kół, które zostały przerwana przez 
COVID.

Tułowice
3. Wniosek Zgormadzenia Koła PZW Tułowice o wprowadzenie limitu połowu karpia, na terenie całęgo okręgu w ilości szt 2 na 
dobę oraz wprowadzenie limitu rocznego 35 szt.

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Limit został wprowadzony – 2 sztuki od 2022 roku. Podnoszenia wymiaru jest nieuzasadnione i Komisja nie 
popiera takiego wniosku.

Tułowice
4. Wniosek Zgormadzenia Koła PZW Tułowice o wprowadzenie zmian w Statucie PZW zmian mających na celu możliwość 
odwołania delegata w trakcie trwania kadencji.

Zarząd Okręgu
Zmiany w Statucie PZW może dokonać Zjazd Krajowy zwołany na potrzeby ustanowienia nowych zapisów w 
Statucie. ZO nie ustanawia Statutu i nie ma możliwości wprowadzania w nim zmian. Przed każdym Zjazdem 
Krajowym dotyczącym Statutu prowadzone są konsultacje społeczne i tamże można taki wniosek złożyć.

Tułowice 5. Wniosek o publikację podejmowanych przez ZO PZW w Opolu uchwał na stronie internetowej w ciągu 14 dni od podjęcia. Zarząd Okręgu

Internet i strona WWW mają charakter otwarty – nie są dostępne tylko dla Członków PZW, a dla wszystkich 
użytkowników Internetu (w tym organizacji mogących stanowić np. konkurencję w pewnych aspektach). W 
obecnym stanie (brak możliwości identyfikowania wchodzącego do zbiorów uchwał i pobierającego pliki z tego 
zbioru) publikowanie pozostaje w formie tradycyjnej – na tablicy w siedzibie Okręgu lub indywidualnie w obecności 
pracownika Biura Okręgu.

Turawa Gminne BRAK nd
Wołczyn BRAK nd
Zawadzkie BRAK nd

Zdzieszowice

1. Wprowadzenie wymiaru ochronnego dla płoci 15 cm. Wymiar ochronny płoci wyeliminuje częste pomyłki z małymi wzdręgami, 
które są stosowane w metodzie żywcowej. Jeśli wymiar ochronny będzie identyczny z wzdręgą, unikniemy pomyłek i nagminnego 
karania wędkarzy. Nieznajomość gatunku ryby nie tłumaczy wędkarzy, lecz pozwoli to na jednolitą ochronę tych gatunków. Poza 
tym nie na wszystkich akwenach płoć występuje w dużych ilościach, więc i ochrona (w postaci wymiaru ochronnego) tej ryby, 
pozwoli na większy rozmiar gatunku (cennego nie tylko sportowo).

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja nie popiera wniosku. W obecnym czasie praktycznie tylko płoć jest gatunkiem, na który można łowić na 
żywca i zakazanie tego wyeliminowałoby wielu wędkarzy, chcących wędkować na żywa czy martwą rybkę. 

Zdzieszowice

2. Wprowadzenie czasowego zakazu połowu (tarliska ryb), na odcinku Odry od km. 99,3 (koniec odcinka Złów i wypuść), do km 
101 - od 01 XI do 31 XII. Na ww. odcinku w tym okresie poławia się (w dużym stopniu "zabiera") duże osobniki sandacza, który w 
tym rejonie maja wiele gniazd tarłowych. W miesiącu grudniu są to ryby (samice) w wymiarze ok 80-110 cm (często zabierane 
przez łowiących).

Okręgowa Komisja 
Ochrony Wód

Komisja proponuje przeanalizować zasadność wniosku, spróbować zebrać informację i w trakcie prac nad nowym 
zezwoleniem zastanowić się nad zasadnością wniosku.
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