
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W 2023 R. W RAMACH POROZUMIEŃ DOTYCZĄCYCH 

WÓD GRANICZNYCH OKRĘGU PZW z/s W OPOLU z OKRĘGAMI PZW z/s w: 

KALISZU 

• Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW z/s w Opolu chcący wędkować na zbiornikach 
nr 0.58 Psurów oraz nr 0.43 Młyny oraz na wodach rzeki Prosny od jej źródeł do mostu 
w Uszycach – wnoszą składkę Okręgową na rzecz Okręgu PZW z/s w Kaliszu w wysokości 15 zł, 
wyłącznie za pośrednictwem platformy elektronicznej e-zezwolenia, dostępnej pod adresem 
internetowym: http://www.e-zezwolenia.przewodnikwedkarski.com/ezezwolenie 
(ww. opłata uwzględnia prowizję operatora). 

• Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW z/s w Kaliszu chcący wędkować na zbiornikach: 
Jaworek 0.132 (łowisko złów i wypuść), Jastrzygowice 0.63 (łowisko złów i wypuść), Staw 
Rajman 0.64, Rów Boisko 0.62, Radawie 0.110, Żurawiniec 0.98, Zębowice 0.106 oraz na 
odcinku rzeki Mała Panew od ujścia rzeki Lublinicy do wlotu rzeki Mała Panew do Zbiornika 
Turawa – wnoszą składkę Okręgową na rzecz Okręgu PZW z/s w Opolu w wysokości 15 zł, 
wyłącznie za pośrednictwem platformy elektronicznej e-zezwolenia, dostępnej pod adresem 
internetowym: https://pzw.opole.pl/zezwolenia/ (ww. opłata uwzględnia prowizję 
operatora). 

 

KATOWICACH 

• Członkowie Okręgu PZW z/s w Opolu chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu 
PZW Katowice - obwód rzeki Odra 1 i rzeki Bierawka 1 - wnoszą składkę okręgową 
w wysokości 100,- zł, w formie gotówkowej w Kołach PZW: Branice, Bierawa, Baborów, 
Głubczyce oraz Kołach PZW działających na terenie Kędzierzyna-Koźla lub w siedzibie Okręgu 
PZW z/s w Opolu. 

• Członkowie Okręgu PZW w Katowicach chętni do wędkowania na wodach granicznych  
Okręgu PZW z/s w Opolu – obwód rzeki Kłodnica 2 wraz z Kanałem Gliwickim oraz obwodem 
rzeki Psina nr 1 wnoszą składkę okręgową w wysokości 100,- zł - wyłącznie za pośrednictwem 
platformy elektronicznej e-zezwolenia, dostępnej pod adresem internetowym: 
https://pzw.opole.pl/zezwolenia/   (ww. opłata uwzględnia prowizję operatora). 

 

WROCŁAWIU 

• Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW z/s w Opolu mogą wędkować na wodach rzeki Odry 
poniżej jazu Lipki po obu brzegach rzeki Odry do jazu Zwierzyniec w Oławie wraz z kanałem 
żeglugowym na wysokości tego jazu oraz na wodach rzeki Widawy od zapory zbiornika 
Michalice do granic Województwa Opolskiego - wnoszą składkę Okręgową na rzecz Okręgu 
PZW Wrocław w wysokości 30 zł (opłata uwzględnia prowizję dla operatora) wyłącznie za 
pośrednictwem platformy elektronicznej e-zezwolenia: https://pzw.wroc.pl/zezwolenia/  

• Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW z/s we Wrocławiu mogą wędkować na wodach rzeki 
Widawy od zapory czołowej zbiornika Stradomia do granic Województwa Dolnośląskiego oraz 
po obu brzegach rzeki Odry powyżej jazu w Lipkach do ujścia kanału do rzeki Odry (tzw. 
„strzałka”) w miejscowości Brzeg - wnoszą składkę Okręgową na rzecz Okręgu PZW Opole 
w wysokości 30 zł (opłata uwzględnia prowizję dla operatora) wyłącznie za pośrednictwem 
platformy elektronicznej e-zezwolenia: https://pzw.opole.pl/zezwolenia/ 
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CZĘSTOCHOWIE 

• wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW w Częstochowie zainteresowani wędkowaniem 
na wodach: Jaworek 0.132, Jastrzygowice 0.63, Staw Rajman 0.64, Rów Boisko 0.62, Radawie 
0.110, Żurawiniec 0.98, Zębowice 0.106 oraz na odcinku rzeki Mała Panew od ujścia rzeki 
Lublinicy do wlotu rzeki Mała Panew do Zbiornika Turawa - będących w użytkowaniu Okręgu 
PZW z/s w Opolu - wnoszą składkę okręgową Okręgu PZW z/s w Opolu w wysokości 15,- zł 
wyłącznie za pośrednictwem platformy elektronicznej e-zezwolenia, dostępnej pod adresem 
internetowym: https://pzw.opole.pl/zezwolenia/ (ww. opłata uwzględnia prowizję 
operatora). 

• wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW z/s w Opolu zainteresowani wędkowaniem na wodach 
Borki i Kucoby - będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Częstochowie - wnoszą w swoim 
macierzystym Okręgu PZW składkę okręgową Okręgu PZW w Częstochowie w wysokości 
30,- zł. Składkę można wykupić za gotówkę w Kołach PZW: Praszka, Olesno Miasto i Olesno 
Rzemieślnik 

• wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW z/s w Opolu zainteresowani wędkowaniem na odcinku 
obwody rybackiego rzeki Mała Panew nr 1 - będącym w użytkowaniu Okręgu PZW 
w Częstochowie - wnoszą w swoim macierzystym Okręgu PZW składkę okręgową Okręgu PZW 
w Częstochowie w wysokości 15,- zł. Składkę można wykupić za gotówkę w Kołach PZW: 
Kolonowskie i Zawadzkie.  
 
 

Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW z/s w Opolu dostępne są na stronie 

internetowej pod adresem: 

https://www.pzw.org.pl/opole/cms/30137/zasady_wedkowania_na_wodach_okregu_pzw_w_

opolu_w_roku_2023 
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