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WARUNKI ZEZWOLEŃ
NA AMATORSKI POŁÓW RYB,
WYSOKOŚĆ SKŁADEK I ULG
ORAZ ZASADY WĘDKOWANIA
W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO
PZW w 2020 ROKU

Warszawa, październik 2019 r.

UCHWAŁA Nr 135/Z.O./2019
Zarządu Okręgu Maz. Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
z 28 października 2019 r.
w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach
Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w 2020 roku.
Na podstawie § 47 p. 8) Statutu PZW, Uchwały nr 176/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 20 września 2019 r. oraz na mocy art. 7 ust. 2, 2 a 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,
a w przypadku osób niezrzeszonych na podstawie stosownych opłat.
§2
Zezwolenie całoroczne (na 2020 r.) 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 Zał. nr 1 i Zał. nr 2
Uchwały nr 194/X/2019 Zarządu Głównego PZW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 159/IX/2019 Zarządu Głównego PZW z dnia 20 września 2019 r.

b)

składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód (wysokość: składki pełnej, składki niepełnej, 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 i niezrzeszonych. Uzyskuje się je na podstawie składki
okresowej na ochronę i zagospodarowanie wód lub opłat, których wysokość określa Załącznik nr 2.
§4
Dopuszcza się możliwość wnoszenia składek okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód: 1, 3 i 7 dniowych
za pośrednictwem platformy cyfrowej, udostępnionej na stronie internetowej Okręgu.
§5
Zasady wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w 2020 r. określa Załącznik nr 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.
SEKRETARZ Z.O

PREZES Z.O.

Cezary Wieczorek

Zbigniew Bedyński

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
do uchwały nr 194/X/2019 ZG PZW
z dnia 25 października 2019 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.
Lp

Treść
1.
2.

3.
4.
5.

Składka członkowska
Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat,
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu
członkowskiego powyżej 10 lat
Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
Legitymacja członkowska

Wysokość kwotowa
w złotych
100,50,-

25,-

25,0÷25,5,-

Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na
podstawie karty ewidencyjnej członka.
Załącznik nr 2
do uchwały nr 194/X/2019 ZG PZW
z dnia 25 października 2019 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 R.
1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko
w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do
lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na
ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich
za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50 % zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki 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 na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na
amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy
okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych,
obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2020 R.
RODZAJ POŁOWU
ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW
RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI
W PZW

CAŁOROCZNY
Wody nizinne i górskie
pełna
Wody nizinne – bez wód górskich
niepełna
ULGA I- 50%:
młodzież szkolna i studenci w wieku
17-24 lata,
kobiety od 60 roku życia
mężczyźni od 65 roku życia
współmałżonek,
odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
osoby ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności
(posiadające legitymację lub orzeczenie
dokumentujące stopień
niepełnosprawności).
ULGA II-75%:
członek uczestnik do 16 lat
odznaczeni Odznaką PZW
Złotą z Wieńcami

SKŁADKA*
200 zł

OPŁATA
450 zł

150 zł

400 zł

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek
rocznych na wody nizinne
Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

100 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)
75 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

50 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)
38 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

50 zł

25 zł

12 zł

50 zł

OKRESOWY
1-dniowa wody nizinne i górskie

40 zł

70 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

60 zł

110 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

80 zł

140 zł

* składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW
** można skorzystać tylko z jednej ulgi
*** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka
i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka.

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.
Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.
WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 12 zł.

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Załącznik nr 3

§ 1 Podstawy
1. Zezwolenie uprawnia do wędkowania (amatorskiego połowu ryb wędką) we wszystkich wodach Okręgu Mazowieckiego
PZW w Warszawie, wymienionych w tym zezwoleniu.
2. Wędkowanie odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91), Rozporządzeniu MRIRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb
oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
PZW i zapisach zawartych w niniejszym Zezwoleniu. Wędkujący ma obowiązek samodzielnego zapoznania się
ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami.
3. Zezwolenie zawiera obowiązkowy rejestr złowionych ryb. Wędkarze, którzy nie zwrócą rejestru, nie otrzymają
zezwolenia na wędkowanie w roku 2021. W wyjątkowych przypadkach (zagubienie dokumentów, kradzież)
dopuszczalne będzie złożenie stosownego oświadczenia.
§ 2 Technika połowu
1. Metody i przynęty. Zabrania się połowu (polowania) kuszą, połowu metodą trollingową, jednoczesnego łowienia
różnymi metodami. Łowiąc metodą gruntowo-spławikową można używać dwóch wędek, każda z linką zakończoną
jednym haczykiem z przynętą naturalną, natomiast wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko po jej zakotwiczeniu.
W metodzie spinningowej obowiązuje przynęta sztuczna, uzbrojona jednym lub dwoma haczykami o rozstawie ostrzy nie
większym niż szerokość przynęty (z tolerancją do 2 mm). W metodzie muchowej dozwolona jest wędka ze sznurem
muchowym i nie więcej niż dwie sztuczne muchy. Łowiąc z lodu można używać mormyszki, co nie wyklucza połowu drugą
wędką na przynętę naturalną.
2. Czas połowu. Z brzegu i brodząc można wędkować całą dobę, z wyjątkiem wód górskich, gdzie wolno łowić w porze
dziennej (od świtu do zachodu słońca - z tolerancją 1 godziny). Z łodzi wolno wędkować tylko w porze dziennej,
z wyjątkiem zbiorników zaporowych, gdzie w okresie od 01 czerwca do 30 września wolno wędkować całą dobę.
Od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających, zakaz łowienia „na żywca”
i „na martwą rybkę” oraz zakaz spinningowania z użyciem przynęty o długości powyżej 5 cm (nie dotyczy wód górskich).
Wędkowanie „na żywca” jest dozwolone po 30 kwietnia i tylko z brzegu lub z zakotwiczonej łodzi. Wody o pow. do 40 ha
mogą być objęte zakazem wędkowania bezpośrednio po zarybieniu – do 72 godzin, nie dłużej niż do godz. 6:00 w sobotę –
ogłoszonym przez lokalne Koło PZW na tablicy informacyjnej.
3. Złowione ryby. Wędkarz zobowiązany jest posiadać miarkę do pomiaru długości ryb oraz przyrząd do wyjmowania
haczyków z pysków. Ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić przed opuszczeniem łowiska. Zabrania się
przetrzymywania żywych ryb w warunkach niehumanitarnych, obcinania głów i ogonów rybom oraz rozdawania lub
sprzedawania ryb na terenie łowiska.
§ 3. Wymiary, limity i okresy zaostrzające i uzupełniające przepisy ustawowe
1. Wymiary gospodarcze. Zabrania się zabierania ryb poniżej wymiaru gospodarczego: boleń – 45 cm, brzana – 50 cm,
jaź i kleń – 35 cm, lin – 30 cm, okoń – 18 cm, sandacz i szczupak – 55 cm i węgorz – 60 cm.
2. Okresy. Niedozwolone jest zabieranie: suma w okresie od 01.01. do 31.05. oraz od 01.11 do 31.12, bolenia od 01.01.
do 30.04., sandacza od od 01.01 do 31.05.
3. Limity. Dopuszcza się zabranie ryb w następujących limitach dobowych: lipień i pstrąg potokowy – łącznie 2 szt, boleń,
brzana, sandacz i szczupak - łącznie 2 szt, karp – 2 szt, kleń i jaź – łącznie 3 szt, lin – 3 szt, okoń o długości powyżej 25 cm
– 3 sztuki i sum – 1 szt.
I. Ograniczenia miejscowe (lokalne) – wskazane indeksami w wykazie wód
W związku z organizacją Drużynowych Mistrzostw Świata w wędkarstwie spinningowym – zb. Zegrzyński na rzece
Narew nr 7 w okresie od 05 do 11.10.2020 r. obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających (nie wyklucza
wędkowania z brzegu) od 51 km w Pogorzelcu do najdłuższej kierownicy zapory w Dębem (50 m od kierownicy
w górę rzeki).

1. Obręby ochronne i odcinki, na których obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb, ustalone przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego:
Zbiornik/Rzeka

Obręb/
Odcinek

Narew
(obwód rybacki
rz Narew Nr 8)

Wisła
(obwód rybacki
rz. Wisła Nr 3)

Granice obrębu (odcinka)

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.

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 wzdłuż
prawej linii brzegowej do tablicy 32 km.

ujście
Węgierki

od 15 X
do 31 III

przyujściowy odcinek rzeki Węgierka: 200 metrów powyżej mostu w miejscowości
Młodzianowo, aż do jej ujścia do rzeki Orzyc.

ujęcie
od 1 XI
Nowy Dwór
do 31 III
Maz.

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 (nabrzeże północno – wschodnie).
Do Zarządu Województwa Mazowieckiego został skierowany wniosek o zniesienie obrębu
ochronnego.

Most
Siekier kowski

odcinek rzeki Wisły powyżej Mostu Siekierkowskiego, włącznie z portem piaskarni na lewym
brzegu. Granice przebiegają:
a) od strony północnej: linia powstała z połączenia północnych krańców podstaw
fundamentowych pylonów Mostu Siekierkowskiego na lewym i prawym brzegu rzeki
Wisły,
b) od strony południowej: linia powstała z połączenia głowicy ostrogi regulacyjnej,
usytuowanej na lewym brzegu rzeki Wisły powyżej portu piaskarni, z wejściem (awanport
górny) do przystani Warszawskiego Klubu Wodniaków Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego im. Stanisława Gabryszewskiego.
Zakaz nie dotyczy uprawiania amatorskiego połowu ryb z prawego brzegu rzeki.

Narew
Zapora
(obwód rybacki
Dębe
rz. Narew Nr 8)
Zbiornik
Zegrzyński
na rzece
Narew Nr 7
Orzyc
(obwód rybacki
rz Orzyc Nr 1)

Okres
trwania

od 15 X
do 31 III

Kanały:
Narew
„Ciepła
(obwód rybacki
Woda”
rz. Narew Nr 6)
„Zimna
Woda”

cały rok

Zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Narew w rejonie 152 km, włącznie
z kanałami ZE Ostrołęka na lewym brzegu. Granice przebiegają:
a) od strony północno – wschodniej; linia wyprowadzona z dalszej krawędzi nasypu
ziemnego wykonanego powyżej kanału poboru wody (tzw. „zimna woda”) do ZE
Ostrołęka, do szczytu najbliższej ostrogi na prawym brzegu rz. Narwi,
b) od strony południowo – zachodniej; linia wyprowadzona z dalszej krawędzi betonowych
umocnień brzegu rzeki poniżej kanału zrzutowego (tzw. „ciepła woda”) ZE Ostrołęka, do
szczytu najbliższej ostrogi na prawym brzegu rz. Narwi.
Zakaz nie dotyczy uprawiania amatorskiego połowu ryb z prawego brzegu rzeki.

Zbiornik
obręb
Włocławski na ochronny
rzece Wisła Nr 5 nr 1

od 15 III
do 30 VI

Obręb obejmuje wyłącznie łachy, starorzecza i wszystkie boczne odnogi znajdujące się na
lewym brzegu Zbiornika Włocławskiego, od miejsca ujścia do zbiornika Strugi Rudy na 662
km do ujścia do zbiornika Strugi Zuzanki na 665 km. Do obrębu włącza się również 600
metrowe odcinki przyujściowe Strugi Rudy i Strugi Zuzanki.

Zbiornik
obręb
Włocławski na ochronny
rzece Wisła Nr 5 nr 2

od 1 I
do 30 IV

obręb
Zbiornik
ochronny
Włocławski na nr 3
rzece Wisła Nr 5 w rejonie
zapory

cały rok

Obręb obejmuje wyłącznie obszar odnogi (zatoki) w Zarzeczewie. Obręb usytuowany
jest na prawnym brzegu Zbiornika Włocławskiego na 672,8 km.
Dla stanowiska górnego zapory granica przebiega od osi stopnia wodnego w górę zbiornika,
po osi prawej kierownicy awanportu górnego do 674,00 km, a następnie prostopadle do osi
rzeki w kierunku brzegu prawego, 100 m przed prawym brzegiem skosem w lewo,
w kierunku końca umocnień betonowych zapory czołowej przy prawym brzegu.

obręb
Zbiornik
ochronny
Włocławski na nr 4
rzece Wisła Nr 5 w rejonie
zapory

cały rok

Dla awanportu dolnego i stanowiska poniżej zapory wodnej granica obrębu przebiega 200 m
od osi stopnia w dół rzeki Wisły, od 675,05 km (wylot ulicy dojazdowej do siedziby
„Hydrobudowy”,) następnie po osi kierownicy awanportu dolnego, w dół 30 m poniżej
najdalej wysuniętej części kierownicy – 675,55 km biegu rzeki i prostopadle do osi rzeki do
linii umownej przeprowadzonej 50 m, równolegle do prawego brzegu w kierunku zapory do
675,05 km, następnie prostopadle do prawego brzegu.
Wydzielony pas wody między 675,05 km a 675,55 km, szerokości 50 m, równoległy do
prawego brzegu, udostępniony jest do wykonywania amatorskiego połowu ryb jedynie
z brzegu.

Zbiornik
obręb
Włocławski na ochronny
rzece Wisła Nr 5 nr 5

od 1 X
do 30 IV

Obręb obejmuje odcinek Zbiornika Włocławskiego - zatokę ujęcia wody przez spółkę PKN
Orlen S.A. w Płocku od połączenia zatoki z rzeką Wisłą w km 635+500 prawą linią brzegową
z biegiem nurtu w górę do połączenia zatoki z rzeką Wisła w km 635+600 z granicą
stanowiącą linię prostą przecinającą punkty połączenia zatoki z rzeką.

2. Na wyrobisku pożwirowym Gnojno w okresie od 01 I do 31 V oraz od 01 XII do 31 XII obowiązuje całkowity zakaz
połowu ryb. (Indeks 2 w zezwoleniu)
3. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Saska od jeziora Janówek w dół rzeki (teren ZR Janowo).
(Indeks 3 w zezwoleniu)
4. Zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi, poza szlakiem żeglownym w obszarze Nadbużańskiego
Parku Krajobrazowego, który swym zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej
w miejscowości Drażniew w gminie Korczew do ujścia rzeki Liwiec w pobliżu miejscowości Kamieńczyk, a także
fragment dolnej Narwi do miejscowości Zambski Kościelne (powyżej Pułtuska) do umownej granicy wsi Stawinoga
i Pogorzelec – 47 km rzeki Narew. (Indeks 4 w zezwoleniu)
5. Zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi: (Indeks 5 w zezwoleniu)
a) od 15.06 do 31.08 – Zbiornik Ciechanowiec oraz pozostałe wody powiatu wysokomazowieckiego,
b) od 01.05 do 30.09 – Zbiornik Wykrot k/Myszyńca, jeziora: Toczyłowo, Skrwilno i Szczutkowskie,
c) od 01.05 do 31.10 – jeziora: Lubiechowskie, Skrzyneckie, Wikaryjskie i Widoń,
d) przez cały rok.
6. W rzece Wiśle od mostu drogowego w m. Góra Kalwaria do ujścia rz. Narew obowiązuje całkowity zakaz wędkowania
na błystkę podlodową. (Indeks 6 w zezwoleniu)
7. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek na lewym brzegu Wisły obejmujący teren basenu i przystani
wioślarskiej we Włocławku przy ulicy Piwnej 1/A. (Indeks 7 w zezwoleniu)
8. Na odcinku rzeki Jeziorki od jazu w miejscowości Głuchów między stawami dzierżawionymi przez Rybacki Zakład
Doświadczalny w Żabieńcu do górnej granicy stawów obowiązuje zakaz wędkowania. (Indeks 8 w zezwoleniu)
9. Całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową w wodach: Kolejniak, stawy w Parku Miejskim w Pruszkowie. (Indeks
9 w zezwoleniu)
10. W wodach górskich: rz. Rządza (oraz w zbiornikach: w Witkowiżnie i Rządzy), rz. Jeziorka, rz. Skrwa Prawa, rz. Wissa
obowiązuje zakaz zabierania ryb łososiowatych (pstrąga i lipienia) oraz obowiązek stosowania haków bezzadziorowych
i podbieraka. (Indeks 10 w zezwoleniu)
11. Wędkowanie w jeziorze Pomocnia dozwolone jest z łodzi wypożyczonych w stanicy wędkarskiej. (Indeks 11
w zezwoleniu)
12. Na zbiorniku wodnym Zakładu Górniczego w Skokach, który jest na całym obszarze wyrobiskiem pożwirowym
występują zagrożenia związane z eksploatacją wyrobiska i obowiązują zakazy: zakaz wędkowania w strefie eksploatacji
kruszywa, zakaz używania ognia i rozpalania ognisk – dot. terenów położonych bliżej niż 100 m od granicy lasu,
wędkarzy przebywających na terenie Zakładu Górniczego obwiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego,
wszelkie nieprawidłowości i niebezpieczeństwa należy zgłaszać kierownictwu eksploatacji kruszywa w Skokach. (Indeks
12 w zezwoleniu)

13. Na gliniankach w Grodzisku Mazowieckim – Natolin obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego (za wyjątkiem
łódek zanętowych). Na gliniance „Kwaszarnia” zakaz połowu „na żywca” oraz „na martwą rybkę”.(Indeks 13
w zezwoleniu)
14. Całkowity zakaz połowu ryb z jednostek pływających w wodach oznaczonych indeksem. (Indeks 14 w zezwoleniu).
15. Na zimowisku w m. Czyżew od 1 listopada do 31 marca każdego roku obowiązuje zakaz połowu ryb. Zimowisko
obejmuje odcinek rz. Brok od mostu betonowego w m. Czyżew Chrapki w dół biegu rzeki na odcinku 100 m. bieżących,
na całej powierzchni pokrywy lodowej tego odcinka (lub otwartego lustra wody). (Indeks 15 w zezwoleniu)
16. Na Jeziorze Brajnickim dozwolone jest zabieranie złowionych karpi od 1 VII do 30 IX. (Indeks 16 w zezwoleniu)
17. Zakaz wędkowania nocą z jednostek pływających (od zmierzchu do świtu) w jeziorach ozaznaczonych indeksem.
(Indeks 17 w zezwoleniu)
18. Całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych: Port Czerniakowski,
Port Praski, Port Żerański, Port byłej Stoczni Modlińskiej, Port Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku – Uchwała
nr 1759/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 8 listopada 2016 r. (Indeks 18 w zezwoleniu)
19. Od zapory Zbiornika Włocławskiego do 676 km biegu rzeki Wisła w okresie od 01 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz
połowu ryb metodą spinningową. (Indeks 19 w zezwoleniu)
20. Zakaz stosowania sypkich zanęt wędkarskich (dozwolone nęcenie tylko zanętą w formie ziarnistej – pszenica,
kukurydza, pelet, pęczak, itp i naturalnej- białe robaki, ochotka, itp., z wyłączeniem zawodów wędkarskich, podczas
których dozwolone jest użycie zanęty o objętości nie większej niż 6 litrów. Dotyczy stawu Kolejniak oraz zalewu
w Repczycach.(Indeks 20 w zezwoleniu)
21. Na zbiorniku Niewiadoma obowiązuje całkowity zakaz zabierania szczupaka i sandacza oraz zakaz połowu „na żywca”.
(Indeks 21 w zezwoleniu)
22.Na czaszy Zbiornika Zegrzyńskiego od 1 V do 31 V obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających. Zakaz dotyczy
całego obszaru wody położonego na południe od linii prostej łączącej most drogowy w Zegrzu (przyczółek w Zegrzu
Południowym) z Hotelem REWITA w Ryni, ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi. (Indeks 22 w zezwoleniu)
23. Na odcinku rzeki Wisły w Warszawie od mostu Siekierkowskiego do mostu Marii Curie Skłodowskiej obowiązuje zakaz
zabierania drapieżników: szczupaka, sandacza i bolenia. (Indeks 23 w zezwoleniu)
24. Regulamin łowisk „ZŁÓW I WYPUŚĆ” administrowanych przez Okręg Mazowiecki PZW obowiązuje na: (Indeks 24
w zezwoleniu)
 Łowisku Sportowym na Kanale Królewskim obejmującym swoim zasięgiem jego odcinek od mostu drogowego
w Aleksandrowie, do ujścia do Jeziora Zegrzyńskiego wraz z dopływem rzeki Beniaminówka (Samica) do mostu
drogowego przy ul. Małołęckiej (gm. Nieporęt)
– Gliniance „Nowa - Babska” w Błoniu
– Gliniance „Kopalnia” w Grodzisku Mazowieckim
1) Na w/w łowiskach wszystkie złowione ryby należy niezwłocznie wypuścić z powrotem do łowiska, w którym zostały
złowione.
2) Podczas zawodów wędkarskich, zgłoszonych do działu sportu OM PZW i odbywających się pod opieką
licencjonowanego sędziego, obowiązują aktualne regulaminy zawodów w dyscyplinach wędkarskich.
3) Wędkarze indywidualni oraz organizatorzy zawodów nieprzestrzegający zasad utrzymania porządku i czystości na
brzegach, łamiący ogólnie przyjęte normy zachowania lub zasady niniejszego regulaminu będą pozbawiani prawa
wędkowania na łowisku lub obciążani kosztami sprzątania.
4) W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa zawarte w MRIRW oraz aktualnych
zasadach wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW. Na w/w łowiskach w szczególności egzekwowane
będą przepisy dotyczące:

- kontroli samochodów i bagaży przez uprawnione służby w przypadku podejrzenia łamania zasady „ZŁÓW
I WYPUŚĆ”,
- obowiązku opuszczenia łowiska przez wędkarzy indywidualnych na czas rozgrywania zawodów wędkarskich
opisanych w pkt. 2) niniejszego Regulaminu.
5) Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.
25. Na gliniankach w Zielonce dopuszcza się stosowanie zanęt spożywczych i innych w ilości nie przekraczającej 6 litrów
dla jednego wędkarza na dobę. (Indeks 25 w zezwoleniu)
Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu
Mazowieckiego PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.ompzw.pl

