
UCHWAŁA Nr 1 33lZ.O./201 6

Zanądu Okręgu Maz. Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 24pażdz|ernika 2016 r.

w sprawie zeavoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach

Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarckiego w 2017 roku.

Na podstawie § 46 p. 8 Statutu PZW, Uchwały nr 149 Zarządu Glównąo PZW z 17 wześnia 2016 r. oraz na mocy

ań. 7 ust. 2,Zai 8 ustawy 
"o rybactwie śródlądowym" uchwala się co następuie:

§1

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiąuje kańa wędkarska oraz zezwolenie

na amatorski polów ryb wędką wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej,

a w pzypadku osób niezzeszonych na podstawie stosownych opłat.

§2

Zezwolenie całoroczne (na2017 r,) na uprawianie amatorskiego połowu ryb wędką uzyskuje się wnosząc następujące

składki w postaciznaków tnrale umieszczanych w legitymacjiczłonkowskiej PZW:

a, składkę członkowską (wysokość oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień określa 
',vyciąg

z uchwały nr 149 Zaządu Głównego PZW z 17 wześnia 2016 r. - zał. nr 1 ).

b. składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód (wysokość: składki pełnej, składki niepełnej, składki

uzupełniającej, opłaty egzaminacyjnej oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce określa

zaŁnr2).

§3

Ponadto Z.O. wprowadzazeutolenie okresowe dla członków PZW i niezzeszonych. Uzyskuje się je na podstawie

składki na ochronę i zagospodarowanie wod okresowej, której wysokość określa załącznik nr 2.

§4

Dopuszcza się możliwośó wnoszenia składek na ochronę i zagospodarowanie wod okresowych: 1, 3 i 7 dniowych

za pośrednictwem platformy cyfrowej, udostępn ionej na stronie internetowej Okręgu.

§5

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Maz. PZW w 2017 r. określa załącznik nr 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

SEKRETAM Z,O



Zalącznik Nr 1

(Zalącznik Nr 1

do uchwały nr 149ZGPZW
zdnia17 wześnia 2016 r.)

WYsoKoŚć sxrnOrc czŁoNKoWsKlEJ
w 2017 r.

Uwaga:

1.Zwalnia się członkow uczestników z opłat za legitymację członkowską.

(Załączniknr 2
do Uchwały nr 149ZGPŁW
zdnia 17 wześnia 2016r.)

zAKREs tzAsADY sTosoWANlA ULG lzWoLNlEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSK|EJ w 2017 R.

Młodzież do lat 14, nie zżeszona w PZW, może wędkowaó nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko

w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna iw jego obecności.
Ogólnozwiąkową składkę członkowską czlonka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodziez do lat

16 w wysokości 25% wańości znaku składki członkowskiej. Wysokośó zniżki dla członka uczestnika w składce

okręgowej, ustalają na terenie swego działania zanądy okręgów.
Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich

za okazaniem lą itymacji nadającej tytuł członka honorowego.
Członkowie PZW w wieku 16_24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiei za okuaniem waznej

legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał.

nr 1, stosowane sąpo okazaniu legitymacji potwierdzającejnadanie odznaczenia lub wpisu do ląitymacji
członkowskiej.
Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wod oraz zasady wydawania zezwoleń na

amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy

okręgów.
Systemulgokreślonywzałącznikunrl pkt2i3stosujewciągucaĘorokuwktórymukończonookreślonywiek.

1,

2.

3,

4.

5.

7.

Lp Treśó Wysokośó kwotowa
w złotvch

1. składka członkowska 86,-

2. Składka członkowska ulgowa 500/o

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24lat,
2) członkowie odznaczeni srebmą i złotą odznaką PZW
3) męzczyźniod 65 roku życia,
4) kobietv od 60 roku żvcia

43,-

3. Składka członkowska ulgowa 75%

1) czlonkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeniodznaka pzw złotaz wieńcami

22,-

4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika pzw

25r
12,.

5. Leoitvmacia członkowska 5..



Załącznik Nr 2

WysOKoŚÓ srrłoex czŁoNKoWsKlcH NA ocHRoNĘ lzAGospoDARowANlE WoD t opŁAT W 20i7 R.

RODZAJ POŁOWUIZAKRES ULG ZRZESZENI W PZWRODZAJ POŁOWU NlEzRzEszEN!W PzW

CAŁOROCZNY sKuDKAł( oPuTA
Wody nizinne igórskie
pełna

165 zł 350 zł

Wody nizinne -bez wod górskich

niepełna
125zł

ULGA 1- 50%: młodzież szkolna
istudenciw wieku 16 -24lat, kobiety
od 60 roku życia,mężczyźniod 65
roku życia, odznaczeni Srebmą i Złotą
Odznaką PZW, osoby ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem
n iepelnosprawności (posiadające
legitymację dokumentującą stopień
niepelnosprawności lub ozeczenie).*x

83 zł 1woOy nizinne igórskie ulgowa pełna)

63 zł PoOy nizinne bez wód górskiń ulgowa niepełna)

ULGA ll75o/o: osoby od 75 roku życia,
odznaczeni Złotą Odznaką PZW
z Wieńcami,
członek uczestnik do 16lat.**

42zł 1way nizinne igórskie ulgowa pełna)

32 zł (woOy nizinne bez wód górskich ulgowa niepelna)

SKłADK UZU PEŁNIAJ ĄCE do
składek rocznvch nawońt nizinne
Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75% 40 d 20zl 10zł

ol<REsoy/y

1dniowa wody nizinne igórskie 20zł 40zl

3dniowa wody nizinne igórskie 40zł 80 zł

7dniowa wody nizinne igonskie 60 zł

*składka - czlonkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW
**system ulg stosu|e się w ciąu całego roku, w którym ukończono określony wiek

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzow€o.

opłata eozaminacvina: dla osób do lat 16 - bezpłatnie, dla pozostałych - 30 zł.



l.

Załącznik Nr 3

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2017.
Obowiąki i ograniczenia ogólne: na wodach Okręgu Maz. obowiązuje "Rąulamin Amatorskiąo Połowu Ryb PZW oraz rejestr
połowów wędkarskich. Wędkaze, któny nie zvrócą Ęestrów połowów za popzedni rok, nie otzymają zezwolenia
na wędkowanie na rok następny. W wyjątkorłych prrypadkach (zagubienie dokumentów, kradzież) dopuszczalne będzie
złożenie stosownego oświadczenia.

Ogran iczenia szcząólne dotyczące wod Okręg u Mazowieckiego :

obęby ochronne i odcinki, na których obowiąuje częściowy zakaz amatorskiąo połowu ryb, ustalone przezZarądWojewództwa
Mazowieckiego i Wojewodę Kujawsko - Pomonskiego:

ll.
1,

Zbiomik / Rzeka
Obręb/

Odcinek
Okres

tnrania
Granice obrębu (odcinka)

Narew
(obwód rybacki
z. Narew Nr8)

Zapora
Dębe

caĘ rok

odcinek zeki Narew od zapory w Dębem do betonowego kolektora (budowla zzutowa
z uzyszczalni ścieków) na kilometze 19+600 biegu zeki (miejscowość Poddębe) z granicą
pzebiegającą prostopadle do nuńu rzeki.

Zbiomik
Zegzyński
na żece
Narew Nr7

Zegue od 1Xl
do 31 lll

obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegzu Północnym w popzek
czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym bzegu,
dalej linią bzegową do mostu drogowego w Zegzu a następnie wzdłuż prawej linii bzegowej
do tablicy 32 km,

Ozyc
(obwód rybacki
z ozyc Nll)

ujście
Węgierki

od15X
do 31 lll

przyujściowy odcinek zeki Węgierka: 200 metrów powrzej mosfu w miejscowości Młodzianowo,
aż do jej ujścia do zeki Ozyc.

Narew
(obwód rybacki
z Narew Nr8)

ujęcE
Nowy Dwór
Maz.

od .1 Xl
do 31 lll

kanał łączący nuń zeki Narew (5 kilomeh biegu zeki) z ujęciem wody do potzeb produkcyjnych

dawnej Polleny Nowy Dwór Mazowiecki - na całej jego długości, wyznaczonej opaską
z elementów betonowych i kamiennych (nabzeże północno - wschodnie).

Wisła
(obwod rybacki
z. Wisła Nr3)

Most
Siekier -

kowsk

od 15.X
do 31 lll

odcinek zeki lMsły powyzej Mostu Siekierkowskiego, wĘcznie z pońem piaskami na lewym
bząu. Granice przebiąają
a) od strony północnej: linia powstała z połączenia pólnocnych krańów podstaw

fundamentowych pylonów Mostu Siekierkowskiego na lewym iprawym bzegu zekiWisly,
b) od strony południowej: linia powstała z połączenia głowicy ostrogi regulacyjnej, usytuowanej

na lewym bzegu zeki Wisły powyżej pońu piaskarni, z wejściem (awanpń górny) do
przystani Warszawskiego Klubu Wodniaków Polskiego Towazystwa Turystyczno-
Krajoznawczego im. Stanisława Gabryszewskiego.

Zakaznie dotyczy uprawiania amatorskiego połowu ryb z prawĘo bzegu zeki.

Narew
(obńd rybacki
z. Narew Nr6)

Kanały:

,Ciepła
Woda"

"Zimna
Woda

cały rok

Zakaz amatonkiego połowu ryb na odcinku zeki Narew w Ęonie 152 km, włącznie z kanalami
ZE OstrĘka na lewym bzegu. Granice pzebiegają
a) od strony połnocno - wsńodniej; linia wyprowadzona z dalszej krawędzi nasypu żemnąo

wykonanąo powrzej kanału poboru wody (Ew, 
"żmna 

woda") do ZE Ostrolęka, do szczytu
najbliższejosbogina prawym bząu z. Nanri,

b) od strony południowo - zaciodniej; linia wyprowadzona z dalszej krawędzi betonowyń
umocnień bzegu zeki poniżej kanału zzutowego (tłv. 

"ciepła 
woda") ZE OstrĘka,

do szczytu najbliższejostrogina prawym bzegu z. Nanri.
Zakaznie dotyczy uprawiania amatorskiąo polowu ryb z prawego bząu zeki,

Zbiomik
włocławskina
rzece Wisła Nr 5

obęb
ochronny
nr1

od 15,1ll

do 30.Vl

Obręb obejmuje wyłącmie łrchy, starozecza iwszystkie boczne odnogi znajdujące się na lewym

bząu Zbiornika Włocławskiąo, od miejsca ujścia do zbiomika Strugi Rudy na 662 km do ujścia
do ńiomika Strugi Zuzanki na 665 km. Do obrębu włącza się również 600 metrowe odcinki
pzyuiściowe struoi Rudv i sfuoizuzanki.

Zbiomik
włocławskina
zece Wsła Nr 5

obęb
ochrcnny
nr2

od 1.1

do 30.1V

Obręb oĘmuje wyłącmie obszar odnogi (zatoki) w Zarzwzewie. Obręb usytuowany
jest na prawnym bzegu Zbiomika Włoc{awskiego na 672,8 km.

Zbiomik
włocławskina
zece Wsła Nr 5

obręb
ochronny
nr3
w rejonie
zapory

cały rok

Dla stanowiska górnego zapory granica pzebiąa od osi stopnia wodnego w górę zbiomika, po

osi prawej kierownicy awanpońu górnąo do 674,00 km, a następnie prostopadle do osi zeki
w kierunku bzegu prawąo, 100 m pzed prawym bzegiem skosem w lewo, w kierunku końca

umocnień betonowych zapory czołowej przy prawym bzegu,



Zbiomik
włocławskina
zece Wisła Nr 5

obręb
ochronny
nr4
w rejonie
zapOry

cały rck

Dla awanpońu dolnego i stanowiska poniżej zapory wodnej granica obrębu pzebiega 200 m od
osi stopnia w doł zeki Wisły, od 675,05 km (wylot ulicy dojazdowej do siedziby 

"Hydrobudowy",)
następnie po osi kierownicy awanpońu dolnego, w doł 30 m poniżej najdalej wysuniętej części
kierownicy - 675,55 km biegu zeki i prostopadle do osi zeki do linii umownej pzeprowadzonej
50 m, równolegle do prawego bzegu w kierunku zapory do 675,05 km, następnie prostopadle do
prawego bząu.
Wydzielony pas wody między 675,05 km a 675,55 km, szerokości 50 m, równoległy do prawego

bzegu, udostępniony jest do wykonywania amatorskiego polowu ryb jedynie z bzegu.

Zbiomik
włocławskina
zece Wisła Nr 5

obęb
ochronny
nr5

od 1.X
do 30.1V

Obręb obejmuje odcinek Zbiornika Włocławskiego - zatokę ujęcia wody pzez spółkę PKN Ońen
S.A, w Płocku od połączenia zatoki z zeką Wsłą w km 635+500 prawą linią brzegową z biąiem
nurtu w górę do polączenia zatoki z zeką Wisla w km 635+600 z granicą stanowiąą linię prostą
pzecinająą punkty polączenia zatoki z rzeką.

2. Połów metodątrollingowąjest zabroniony.

3. Wyłącza się z wędkowania 3O0-metrowy odcinek zeki Saska od jeziora Janówek w doł zeki (teren ZR Janowo).

4. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek na lewym bzegu Wisły obejmujący teren basenu i pzystani wioślarskiej we
Włocławku pzy ulicy Piwnejl/A.

5, Na wyrobisku pozwirowym Gnojno w okrcsie od 1 kwietnia do 31 maja obowiąuje całkowĘ zakaz połowu ryb,

6. W zece Wiśle od mostu drogowego w m. Góra Kalwaria do ujścia z. Narew obowiąuje całkowity zakaz wędkowania na Ęstkę
podlodową.

7, Wędkowanie 
"na 

żywca" dozwolone jest tylko z bzegu lub zakotwiczonej łodzi.

8, Wody o powiezchnido 40 ha mogąbyó objęte zakazem wędkowaniaprzezZauąd Koła na czas do 72gcd.zinod chwilizarybienia
(tzy doby), nie dłużejjednak niż do godziny 6:00 w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na tablicy informacyjnej.

9, W wodach zunaczonych indeksem (9) w zezwoleniu na amatorski połow ryb wędką obowiąuje cdkowity zakaz ędkowania
metodąspinningową.

10.W wodach gónkich z,?z$za oraz zbiomikach: Witkowizna iRządza obowiąuje zakazzabieania ryb lososiowatych (pstrąa
i lipienia) onaz obowiąek stosowania haków bezzadziorowych i podbienaka,

11,Wędkowaniewjez.GónaiPomocniadozwolone|esttylkozłodziwypożyczonychwstanicachwędkarskich(indeks1'l).

12.Na zbiomiku wodnym Zakładu Gómiczego w Skokach, który jest na całym obszaże wyrobiskiem poźwirowym występują
zagrożenia związane z eksploatacją wyrobiska i obowiąują zakazy: zakaz wędkowania w strefie eksploatacji kruszywa, zakaz
używania ognia i rozpalania ognisk - dot. terenów położonych bliżej niż 100 m od granicy lasu, wędkarry pzebywających
na terenie Zakładu Górniczego obwiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru gómiczego, wszelkie nieprawidlowości
i niebezpieczeństwa należy zgłaszac kierownlctwu eksploatacjikruszywa w Skokach.

13. Na gliniankach w Grodzisku Mazowieckim - Natolin obowiąuje zakazużywania spzętu pływającąo,

14.Zakaz połowu ryb z jednostek pływających w wodach zunaczonych indeksem (14) w zezuoleniu na amatorski połow ryb wędką.

15, Na zimowisku w m. Czyżew od 1 listopada do 31 marca każdąo roku obowięĄezakaz połowu ryb. Zmowisko oĘmuje odcinek
z, Brok od mostu betonowąo w m. Czyżew Chrapki w doł biegu zeki na odcinku 100 m, bieżących, na całej powiezchni pokrywy

lodowejĘo odcinka (lub otwartąo lustra wody).

16.W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia we wszystkich wodach Okęgu Mazowieckiąo obowiązuje zakaz polowu ryb ze śrcdków
pływających oraz zakaz łowienia na 

"żywca" 
i 
"na 

martwą rybkę".

17.Wymiary ochronne i limity połowu,

Wymiary ochronne:
- boleń do 45 cm
-bęanado 50 cm
- klen ijź do 35 cm
- lin do 30 cm



Limity:
- boleń, bżana, sandacz i szczupak - łącznie 2szt./doĘ
- kleń iiź-łrcznie 3 sztJdoĘ
-lin-3szt./doĘ

18. W Jezioze Brajnickim obowiąuje całkowĘ zakuzabiennla złowlonych karpi.

19.Zaku wędkowania nocąz jednostek płyulajryych (od świtu do zmiezchu) w jeziomch oznaczonych indeksem (19) w zezwoleniu
na amatorski połów ryb vlędką.

20, Na odcinku zeki Jeziorki (obwod rybackl nr 1) od jazu w miejscowości Gltlchów międry stawaml dzieżawionymi pzez Rybrcki
Zaklad Doświadęalny w Łbieńcu do gómejgranicy stavńw obowiąuje zakaz wędkowania.

Niepnewldziane zmiany zasad wędkowania, wynikaiące z przyGzyn obiektyrvnych, niezależnych od Okręgu Maz PAlll,
będą zamieszczane na stronie intemdowei Okręgu: ulww.ompzw.pl


