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UCHWAŁA Nr 109/Z.O./2011  
 

Zarządu Okr ęgu Maz. Polskiego Zwi ązku Wędkarskiego  
z dnia 3 pa ździernika 2011 r. 

 
w sprawie zezwole ń na amatorski połów ryb, wysoko ści składek i ulg o raz zasad w ędkowania          

w wodach Okr ęgu Mazowieckiego Polskiego Zwi ązku Wędkarskiego w 2012 roku. 

 
Na podstawie § 46 p. 8 Statutu PZW oraz zgodnie z Uchwałą nr 109 ZG PZW                   

z 1 października 2011 r. oraz na mocy art. 7 ust. 2, 2a i 8 ustawy „o rybactwie śródlądowym” 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska               

oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych 

znaków w legitymacji członkowskiej. 

§ 2 

Zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb wędką uzyskuje się wnosząc następujące 

składki w postaci znaków trwale umieszczanych w legitymacji członkowskiej PZW: 

a. składkę członkowską (wysokość oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień określa 

wyciąg z uchwały nr  109 ZG PZW z 1 października 2011 r. –  zał. nr 1 ). 

b. składkę członkowską okręgową (wysokość: składki okręgowej, składki uzupełniającej, opłaty 

egzaminacyjnej  oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce określa zał. nr 2). 

              § 3 
 Ponadto Z.O. wprowadza zezwolenie okresowe dla członków PZW, niezrzeszonych                  

i cudzoziemców. Uzyskuje się je na podstawie składki okręgowej okresowej, której wysokość 

określa załącznik  nr 3.  

                                                                  § 4 

Składek tych nie moŜna uiszczać przelewem i przekazem pocztowym. 

 

                                                                  § 5 

Zasady wędkowania obowiązujące na wodach Okręgu Maz. PZW w 2012 r. określa załącznik nr 4. 

 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01.01.2012 r. 
 
 
                 SEKRETARZ  Z.O                                                                                   PREZES Z.O. 
 
 
                 Tadeusz Szewczyk                                                                                 Zbigniew Bedyński 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1. 

 
 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
w  2012 r. 

 
Lp Treść Wysokość kwotowa 

w złotych 
1. Składka członkowska   64,-   
2. Składka członkowska ulgowa 50% 

1) młodzieŜ szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 
3) męŜczyźni po ukończeniu 65 roku Ŝycia, 
4)  kobiety po ukończeniu 60 roku Ŝycia 

  32,- 

3.  Składka członkowska ulgowa 75% 
1) członkowie uczestnicy do lat 16 
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  

16,- 

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

 
25,- 
12,- 

5.  Legitymacja członkowska 5,- 
 
Uwaga: 
 
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 

 
 
 
 
 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIE Ń 
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2012 R. 

 
 
1. MłodzieŜ do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, moŜe wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko                            

w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy równieŜ 
współmałŜonka członka PZW. 

2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzieŜ do lat 16                    
w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniŜki dla członka uczestnika w 
składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów. 

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich   
za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego. 

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniŜki w składce członkowskiej za okazaniem 
waŜnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.  

5. ZniŜki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli 
stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu 
do legitymacji członkowskiej. 

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski 
połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy 
okręgów.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2. 

 
Tab. 1  
SKŁADKA  
CZŁONKOWSKA  
OKRĘGOWA 

 
 

PEŁNA 

ULGOWA I 
- młodzieŜ szkolna i studenci w wieku od 16 do 
ukończenia 24 lat, 
- kobiety, które ukończyły 60 lat, 
- męŜczyźni, którzy ukończyli 65 lat, 
- odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW, 
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności (posiadające 
legitymację dokumentującą stopień 
niepełnosprawności) 

ULGOWA II  
-osoby które ukończyły 
75 lat, 
- odznaczeni Złotą 
Odznaką PZW z 
Wieńcami, 
- członek uczestnik                      
(do ukończenia 16 lat) 

Obejmuje: wody 
nizinne, wody górskie, 
trolling,  składkę 
uzupełniającą na 
badania naukowe (brak 
rejestru) 

 
 

   237 zł 
 
 

 
 

186 zł 
 
 

 
 

160 zł 
 
 

Obejmuje: wody 
nizinne, wody górskie, 
trolling  

 
  227 zł 

 
176 zł 

 
150 zł 

Obejmuje: wody 
nizinne, wody górskie, 
składkę uzupełniającą 
na badania naukowe 
(brak rejestru) 

    
  137 zł 

 
    

    
  86 zł 

 
 

 
  60 zł 

 
 

Obejmuje: wody 
nizinne, wody górskie 

       
       127 zł 

                           
                                76 zł 

               
             50 zł 

Obejmuje: wody 
nizinne, składkę 
uzupełniającą na 
badania naukowe (brak 
rejestru) 

 
  112 zł 

 
 

 
   61 zł 

 
 

 
  35 zł 

 
 

Obejmuje:  
wody nizinne 

  102 zł    51 zł   25 zł 

 

SKŁADKI    UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 do wód nizinnych składka na wody górskie                                      25 zł 
trolling       100 zł 
na badania naukowe (brak rejestru)         10 zł 
 

Składki członkowskie okr ęgowe obowi ązują od chwili wniesienia do ko ńca roku kalendarzowego. 
opłata egzaminacyjna:  
dla osób do lat 16 – bezpłatnie,  
dla pozostałych – 30 zł. 

Załącznik Nr 3. 
Tab. 1 

SKŁADKA OKR ĘGOWA 
OKRESOWA DLA 
CZŁONKÓW PZW 

 
Wody  ogólnodost ępne nizinne i górskie  

 

1 – dniowa  3 – dniowa  7 – dniowa  
obejmuje: wody nizinne               
i górskie, trolling. 40 zł 80 zł 120 zł 

obejmuje: wody nizinne               
i górskie. 20 zł 40 zł 60 zł 

SKŁADKA OKR ĘGOWA 
OKRESOWA                         
DLA NIEZRZESZONYCH           
I CUDZOZIEMCÓW 

 
Wody  ogólnodost ępne nizinne i górskie  

 

1 – dniowa  3 – dniowa  
obejmuje: wody nizinne               
i górskie, trolling. 100 zł 200 zł 

obejmuje: wody nizinne               
i górskie. 50 zł 100 zł 

 



Załącznik Nr 4. 
Zasady w ędkowania obowi ązujące  na wodach  Okr ęgu Mazowieckiego w roku 2012. 

1. Obowiązki i ograniczenia ogólne: na wodach Okręgu Maz. obowiązuje „Regulamin Amatorskiego Połowu 
Ryb PZW” oraz rejestr połowów wędkarskich. 

2. Ograniczenia szczególne dotyczące wód Okręgu Mazowieckiego: 
a) obręby ochronne ustalone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:     
 

Zbiornik / 
Rzeka  

Obręb 
 

Okres  
trwania Granice obrębu 

Narew  Zapora 
Dębe 

cały rok 
Odcinek rzeki Narew od zapory w Dębem do betonowego kolektora (budowla 
zrzutowa z oczyszczalni ścieków) na kilometrze 19+600 biegu rzeki 
(miejscowość Poddębe) z granicą przebiegającą prostopadle do nurtu rzeki. 

Zbiornik 
Zegrzyński 

Zegrze od   1 XI 
do 31 III 

Obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu 
Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych 
w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową 
do mostu drogowego w  Zegrzu a następnie wzdłuŜ prawej linii brzegowej  
do tablicy 32 km. 

Orzyc ujście 
Węgierki 

od  15 X 
do 31 III 

przyujściowy odcinek rzeki Węgierka:  200 metrów powyŜej mostu w 
miejscowości Młodzianowo, aŜ do jej ujścia  do rzeki Orzyc”. 

Narew 

ujęcie 
Nowy 
Dwór 
Maz. 

Od  1 XI 
do 31 III 

kanał łączący nurt rzeki Narew (5 kilometr biegu rzeki) z ujęciem wody do 
potrzeb produkcyjnych dawnej Polleny Nowy Dwór Mazowiecki - na całej jego 
długości, wyznaczonej  opaską z elementów betonowych i kamiennych 
(nabrzeŜe północno – wschodnie). 

 
b) połów metodą trollingową jest dozwolony po uiszczeniu składki uzupełniającej, tylko na wodach 

Zbiornika Zegrzyńskiego (od zapory w Dębem do mostu w Wierzbicy,  do ujścia rz. Bug, do ujścia                         
rz. Rządzy i ujścia Kanału śerańskiego w Nieporęcie), a takŜe w Wiśle od ujścia Pilicy do ujścia 
Mołtawy. Na pozostałych  wodach Okręgu Mazowieckiego PZW  trolling  jest  ZABRONIONY, 

c) wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Sawica od jeziora  Janówek w dół rzeki (teren ZR 
Janowo), 

d) na wyrobisku poŜwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do 31 maja obowiązuje całkowity zakaz 
połowu ryb, 

e) w łowisku Stocznia - Kazuń dozwolone jest łowienie metodą spławikową, a w okresie zimowym takŜe 
mormyszką (z lodu). Przez cały rok zabrania się stosowania metody spinningowej, 

f) całkowity zakaz wędkowania na błystkę podlodową obowiązuje: w rzece Wiśle od mostu drogowego                    
w m. Góra Kalwaria do ujścia rz. Narew. 

g) wędkowanie „na Ŝywca” dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej łodzi, 
h) wody o powierzchni do 40 ha mogą być objęte zakazem wędkowania przez Zarząd Koła na czas do                 

72 godzin od chwili zarybienia (trzy doby), nie dłuŜej jednak niŜ do godziny 6:00 w sobotę. Zakaz 
wędkowania musi być ogłoszony na tablicy informacyjnej, 

i) całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową obowiązuje na stawach Parku Miejskiego                     
w Pruszkowie, 

j) wędkarzy, którzy nie zwrócą rejestrów połowów za poprzedni rok, będzie obowiązywała składka 
uzupełniająca do składki członkowskiej okręgowej  w wysokości 10 zł, 

k) wędkowanie w jez. Góra i Pomocnia dozwolone jest tylko z łodzi wypoŜyczonych w stanicach 
wędkarskich, 

l) wymiar ochronny dla okonia: 18 cm (nie dotyczy wód górskich), 
 ł)   całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających na wszystkich wodach Okręgu Maz. od 2 stycznia   
      do 30 kwietnia. JeŜeli pierwszy lub ostatni dzień zakazu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy,  

          okres obowiązywania zakazu ulega skróceniu o ten dzień, 
m) całkowity zakaz uŜywania środków pływających z silnikami spalinowymi na gliniankach w miejscowości 

Natolin (Grodzisk Mazowiecki). 
 
Nieprzewidziane zmiany zasad w ędkowania, wynikaj ące z przyczyn obiektywnych, niezale Ŝnych od Okr ęgu Maz. PZW, 
będą zamieszczane na stronie internetowej Okr ęgu: www.ompzw.pl  

 


