
PROTOKÓŁ NR 1 
Okręgowej Komisji ds. Opracowania, Wdrażania i Monitorowania Zasad 

Wędkowania na wodach Okręgu PZW Opole 

Obecni: wg załączonej listy obecności. 

 W dniu 23.01.2021 r. w Ośrodku Zarybieniowym Poliwoda, zgodnie z podjętą 
Uchwałą Zarządu Okręgu nr 37/Plenum/2020, odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji 
ds. Opracowania, Wdrażania i Monitorowania Zasad Wędkowania na wodach Okręgu 
PZW Opole. Na tym spotkaniu oprócz tematów organizacyjnych zajęto się zasadami 
tworzenia i funkcjonowania łowisk „Złów i Wypuść”. Jednogłośnie ustalono, że idea 
tworzenia (na określonych zasadach) łowisk tego typu jest zasadna, istniejące łowiska 
„Złów i Wypuść” pozostają bez zmian. Opracowano plan pracy oraz zajęto się zasadami 
tworzenia nowych łowisk „Złów i Wypuść” będących w użytkowaniu kół, propozycjami 
ujednolicenia zasad ich funkcjonowania dla istniejących i nowopowstających. W dalszej 
pracy planowane jest m.in. ustalenie zasad tworzenia i funkcjonowania tego typu 
łowisk w obwodach rybackich. Kolejne spotkanie wstępnie ustalono na 6.02.2021.  

PLAN PRACY KOMISJI DS. OPRACOWANIA, WDRAŻANIA I MONITOROWANIA 
ZASAD WĘDKOWANIA NA WODACH OKRĘGU PZW ZS. W OPOLU 

1. Utworzenie Zasad funkcjonowania łowisk Złów i Wypuść w Okręgu PZW Opole.  
W pierwszej kolejności Komisja zajmie się tworzeniem i funkcjonowaniem łowisk "Złów 
i Wypuść”. 

2. Praca nad ogólnymi Zasadami Wędkowania w Okręgu PZW Opole. 
Celem dzia łalności będzie wypracowanie jednol i tych zasad wędkowania 
z uwzględnieniem cech specyficznych dla jednostkowych zbiorników. 

3. Plany i projekty wypracowane przez Komisję będą punktem wyjścia do prac, dyskusji 
i ewentualnego zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu PZW w Opolu. 

4. Komisja pozostawia sobie prawo do przeprowadzenia konsultacji społecznych 
mających na celu uzyskanie m.in. dodatkowych informacji. W tym celu wykorzystane 
będą dostępne środki komunikacji. 

5. Publikacja działań i ustaleń Komisji będzie miała miejsce na oficjalnej stronie PZW 
(http://www.pzw.org.pl/opole/) i oficjalnym profilu Okręgu na Facebooku (https://
www.facebook.com/OkregPZWOpole). 

http://www.pzw.org.pl/opole/
https://www.facebook.com/OkregPZWOpole
https://www.facebook.com/OkregPZWOpole


6. W sprawach propozycji dotyczących zarówno tworzenia i funkcjonowania łowisk „Złów 
i Wypuść” oraz Zasad Wędkowania w Okręgu PZW Opole Komisja pozyskiwać będzie 
informacje z Kół i Rejonów drogą emaliową na adres opole@pzw.pl. 

Główny Ichtiolog Okręgu przedstawił główne cele tworzenia łowisk „Złów i Wypuść”: 
1. Przeznaczenie dla organizacji zawodów wędkarskich,  
2. Przeznaczenie dla szkółek wędkarskich itp., 
3. Zbiornik posiada odpowiednie odniesienie w operacie rybackim i w umowach, 
4. Istnieją ważne cele środowiskowe, społeczne, ekonomiczne, gospodarcze 
i ichtiologiczne, 
5. Określona jest rola ryb drapieżnych i ryb spokojnego żeru, 
6. Istnieją plany dzierżawy dla firm zewnętrznych na zawody i imprezy komercyjne. 

Komisja przystąpiła do określania zasad tworzenia zbiorników „Złów i Wypuść” na 
wodach użytkowanych przez koła poza obwodami rybackimi: 
1. Przyjąć zasadę wprowadzającą ograniczenie wielkości zbiornika – 
pięciu członków Komisji za wprowadzeniem, trzech przeciw, wniosek uzyskał większość. 

2. Komisja proponuje maksymalną wielkość zbiorników „Złów i Wypuść” na wodach 
kołowych 10,00 ha – wniosek przyjęty jednogłośnie, osiem za. 

3. Określono dla Rejonów maksymalną wielkość łowisk „Złów i Wypuść” do 20% 
powierzchni wód kołowych, za głosowało siedem osób, jedna wstrzymała się od głosu. 

4. Przyjęto maksymalne zagęszczenie akwenów „Złów i Wypuść” do 50% pod opieką 
jednego Koła – przyjęto jednogłośnie osiem za. 

5. Łowiska „Złów i Wypuść” mogą być tworzone na wodach: 
– będących własnością Okręgu – jednogłośnie osiem za, 
– z możliwością całkowitego i bezpiecznego odłowu ryb – jednogłośnie osiem za, 
– wód dzierżawionych z umową obowiązującą powyżej 5 lat od daty jego utworzenia – 
jednogłośnie osiem za. 

  6. Dopuszcza się tworzenie łowisk „Złów i Wypuść” z całościową lub częściową 
ochroną gatunkową (np. karp, amur, szczupak) oraz z czasową ochroną całościową lub 
gatunkową – przyjęto jednogłośnie osiem za. 

  7. Koła tworzące łowiska „Złów i Wypuść” muszą posiadać czynnych strażników SSR – 
przyjęto jednogłośnie osiem za. 



  8.  Na nowo tworzonych łowiskach „Złów i Wypuść” pełna dawka zarybieniowa (wg 
zasad określonych w Okręgu) będzie obowiązywała do trzech lat od daty powstania 
łowiska – przyjęto jednogłośnie osiem za. 

  9.  Na zbiornikach „Złów i Wypuść” istniejących powyżej trzech lat dawka zarybieniowa 
wynosi do 50% dawki pełnej a pozostała część będzie wprowadzana do sąsiednich wód 
ogólnodostępnych za zgodą Dyrektora Biura (Głównego Ichtiologa) – przyjęto 
jednogłośnie osiem za. 

 10. Tworzenie tych łowisk powinno mieć uzasadnienie społeczne, ekonomiczne, 
gospodarcze i ichtiologiczne. 

 11. Ostateczna decyzja powołania takiego łowiska leży w gestii Zarządu Okręgu.  

Protokołował Jerzy Liberka                       Przewodniczący Komisji 
                     Kazimierz Kuprian 

Poliwoda, 23.01.2021 r.


