
Załącznik nr 1 do protokołu nr 3 

z posiedzenia PZO z dnia 13.10.2018 r. 

 

Uchwała nr 22/2018   

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 13 października 2018 roku 

w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Okręgu. 

 

Na podstawie § 48 ust. 2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu uchwala: 

 

§ 1 

Przyjmuje bez zmian i uchyleń poniżej wymienione uchwały podjęte na posiedzeniach Prezydium Zarządu Okręgu  PZW w Radomiu: 

1) Nr 26/2018 z dnia 07 lipca 2018 r w sprawie powołania kol. Jana Borucha na Administratora Bazy Danych Wędkarzy Okręgu PZW w Radomiu, 

stanowiącej część Centralnej Bazy Danych Członków PZW, 

2) Nr 27/2018 z dnia 11 sierpnia 2018 r. w sprawie złożenia rezygnacji z mandatu Delegata na XXXI Krajowy Zjazd Delegatów przez kol. Jana 

Pszczołę, 

3) Nr 28/2018 z dnia 11 sierpnia 2018 r. w sprawie udostepnienia dla wędkarzy łowiska „Wólka Magierowa” we wrześniu 2018 r. 

4) Nr 29/2018 z dnia 01 września 2018 r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego Okręgowej Komisji ds. Organizacyjnych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu. 

§ 4 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

                                               Sekretarz Zarządu Okręgu:     Prezes Zarządu Okręgu: 

                                                          Beata Olejarz                                     Antoni Chmura 



 

                                                                                                            załącznik nr  2  do protokołu nr 4  ZO 

                                                                                                                                   z dnia 13 października 2018r. 

 

UCHWAŁA  Nr 23/2018 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

                                                                          z dnia 13 października 2018 roku 

w sprawie: rocznego rozliczenia kół i skarbników, przygotowania preliminarzy budżetowych  kół na rok następny oraz terminów rozliczeń w roku 2019r. 

Na podstawie § 47 pkt 19 i 20  Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017r. uchwala się co  następuje: 

§ 1 

Ustala się następujące terminy dla rozliczeń finansowych:  

1) Rozliczenie skarbników kół PZW z pobranych i sprzedanych znaków za rok 2018 następuje w terminie do dnia 19 października 2018r. 
2) Termin rozliczenia się poszczególnych skarbników kół ustala Główny Księgowy Biura Zarządu Okręgu. 
3) Zestawienie pobrania, sprzedaży i zwrotu znaków sprawdza i potwierdza  Komisja Rewizyjna  oraz Prezes Koła. 
4) Preliminarze budżetowe na rok następny  opracowuje Zarząd Koła, w terminie do dnia 15 listopada 2018r. 
5) Podpisane przez Skarbnika i Prezesa Preliminarze budżetowe należy złożyć w Biurze Zarządu Okręgu w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 listopada 2018r. 
6) Pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgu preliminarz budżetowy koła podlega uchwaleniu na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych, w terminie do 

dnia 31 grudnia 2018r. 
7) W preliminarzu na 2019r. należy przeznaczyć minimum 3,5 % przychodów koła na edukację dzieci i młodzieży oraz minimum 10% na ochronę wód. Diety 

skarbników kół pozostają na niezmienionym poziomie 5% wartości sprzedanych przez koło znaków. 
8) Pozostałe rozliczenia materiałowo – finansowe przeprowadza się w następujących terminach: 

- protokół spisu z natury  materiałów  i wyposażenia na dzień 30 listopada 2018r. 

- protokół ze stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018r. ( w tym  potwierdzenie stanu środków na rachunku bankowym ) 

- raport finansowy za m-c grudzień wraz z ww. protokołami, należy złożyć w Biurze Zarządu Okręgu do dnia 10 stycznia 2019 roku.                                      

§ 2 

1) Wszystkie dokumenty finansowe o których mowa w  § 1 sprawdzone i zatwierdzone przez Głównego Księgowego Biura Zarządu Okręgu powinny być 
przedstawione i omówione  na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych członków kół PZW, które powinny odbyć się w terminie do 31 grudnia 2018r. 



2) Warunkiem zwołania walnych zgromadzeń sprawozdawczych w kołach jest terminowe rozliczenie finansowe koła z Zarządem Okręgu, na warunkach opisanych w § 
1. 

3) Zarządy kół zobligowane są do pisemnego poinformowania Zarządu Okręgu o zwoływanych walnych zebraniach sprawozdawczych w kołach, w terminie 14 dni 
przed planowaną datą ich odbycia. 

4) W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się do przedłużenia terminu zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła, po wcześniejszym 
pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Okręgu pisemnego wniosku Zarządu koła w tej sprawie. 

                                                                     

§ 3 

 

Ustala się następujące terminy rozliczeń finansowych skarbników kół w 2019 r.: 

1) Składanie okresowych raportów finansowych: 
- w kołach, które na koniec roku 2018 osiągnęły stan liczebny członków 200 i więcej, skarbnicy są zobligowani do składania raportów finansowych za okresy 

miesięczne w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym, 

- w pozostałych kołach dopuszcza się do rozliczeń kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale, 

2) Skarbnicy wszystkich kół zobligowani są do bieżącego rozliczania list ze sprzedanych znaków oraz wpłat do kasy Okręgu lub na  jego rachunek bankowy kwot 
wynikających z tych list w terminie 7 dni od daty zakończenia sporządzania listy, 

3) Wszystkie koła PZW dokonują rozliczenia z pobranych i sprzedanych znaków na dzień 30 kwietnia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r., oraz końcowego rozliczenia do 
dnia 18 października 2019 r., 

4) Zestawienie pobrania, sprzedaży i zwrotu znaków sprawdza i potwierdza  Komisja Rewizyjna  oraz Prezes Koła. 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Zarządu Okręgu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

§ 6 

Uchwała  podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu                                         

Za Zarząd Okręgu 

Skarbnik Zarządu Okręgu                  Prezes Zarządu Okręgu 

Jacek Błędowski            Antoni Chmura 



 

                                                                                                                                                                                                      załącznik nr  3 do protokołu nr 3   ZO  

                                                                                                   z dnia 13 października 2018r.  

 

 

UCHWAŁA  Nr  24 / 2018 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

                                                                                z dnia 13 października 2018 roku 

 

w sprawie: składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Radomiu na 2019 rok. 

 

 

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017r. uchwala się co  następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się roczne składki członkowskie oraz członkowskie składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu na 2019 

rok. Tabele składek stanowią załączniki nr 1a i 1b do uchwały. 

                                                             

§ 2 

Uchwala się roczne oraz okresowe opłaty dla osób niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim na rok 2019. Tabela opłat okresowych stanowi załącznik nr 2 do 

uchwały. 



                                                                     

§ 3 

Uchwala się specyfikację znaków składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

 

§ 4 

Uchwala się zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód oraz inne opłaty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

uchwały. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku. 

 

§ 6 

Uchwała  podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

                                                        

Za Zarząd Okręgu 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu                  Prezes Zarządu Okręgu 

 

Jacek Błędowski            Antoni Chmura 

 

 



Załącznik nr 1a do uchwały nr 24/2018 ZO  z dnia 13 października 2018r. 

       Tabela rocznych składek członkowskich  na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych  Okręgu PZW w Radomiu na 2019 rok.  

 

 

Rodzaj składki  

rocznej 

 

 

Podstawowa 

Ulgowa I- 

-młodzież szkolna i studenci w 

wieku od 16 do ukończenia 24 

roku życia 

- odznaczeni srebrna i złotą 

odznaką PZW 

Ulgowa II 

- mężczyźni po 65 roku życia, pod 

warunkiem posiadania stażu 

członkowskiego w PZW powyżej 10 lat 

-kobiety po 60 roku życia, pod 

warunkiem posiadania stażu 
członkowskiego w PZW powyżej 10lat 

 

Członek uczestnik 

do lat 16 

Składka członkowska  na ochronę i 

zagospodarowanie wód obejmująca 

wody  ogólnodostępne Okręgu wraz ze 

zbiornikiem Domaniów i Jagodno oraz 

połów ze środków pływających –PEŁNA  

 

150,00 

 

100,00 

 

110,00 

 

Nie dotyczy- zezwolenie na 

połów ze środka pływającego 

musi posiadać opiekun 

prawny 

Składka członkowska na ochronę i 

zagospodarowanie wód obejmująca 

wody ogólnodostępne Okręgu oraz 

połów z brzegu na zbiorniku 

Domaniów i Jagodno-NIEPEŁNA  

 

125,00 

 

75,00 

 

85,00 

 

25,00 

(Zezwolenie na połów z brzegu 

na zbiorniku 

Domaniów/Jagodno wydawane 

bezpłatnie) 

Składka członkowska na ochronę i 

zagospodarowanie wód obejmująca 

wody ogólnodostępne Okręgu  oraz 

połów z łodzi z wyłączeniem zbiornika 

Domaniów -NIEPEŁNA 

 

125,00 

 

75,00 

 

85,00 

 

Nie dotyczy- zezwolenie na 

połów ze środka pływającego 

musi posiadać opiekun 

prawny 

Składka członkowska na ochronę i 

zagospodarowanie wód obejmująca  

wody ogólnodostępne Okręgu PZW- 

NIEPEŁNA  

 

100,00 

 

50,00 

 

60,00 

 

25,00 

 

 



Skarbnik Zarządu Okręgu                  Prezes Zarządu Okręgu 

 

Jacek Błędowski            Antoni Chmura 

Załącznik nr 1b do uchwały nr 24/2018 ZO  z dnia 13 października 2018r. 

 

Tabela okresowych składek członkowskich na 2019 rok 

                                                                                                                                                                                                                               

 

Lp. 

 

Rodzaj składki okresowej 
Składka 1- dniowa Składka 3- dniowa Składka 7- dniowa 

1. 

Składka PEŁNA - obejmująca wody  

ogólnodostępne Okręgu wraz ze 

zbiornikiem Domaniów i Jagodno oraz 

połów ze środków pływających 

 

30,00 

 

50,00 

 

110,00 

2. 

Składka NIEPEŁNA - obejmująca wody 

ogólnodostępne Okręgu oraz połów z 

brzegu na zbiorniku Domaniów i 

Jagodno 

 

25,00 

 

45,00 

 

85,00 

3. 

Składka NIEPEŁNA - obejmująca wody 

ogólnodostępne Okręgu oraz połów z 

łodzi z wyłączeniem zbiornika 

Domaniów i Jagodno 

 

25,00 

 

45,00 

 

85,00 

 

4. 
Składka NIEPEŁNA - obejmująca wody 

ogólnodostępne Okręgu 
20,00 40,00 60,00 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu                  Prezes Zarządu Okręgu 

Jacek Błędowski            Antoni Chmura 



 

Załącznik 2  nr  do uchwały nr 24/2018 ZO z dnia 13 października 2018r. 

 

Tabela opłat rocznych oraz opłat okresowych dla osób niezrzeszonych w PZW na 2019 rok 

 

 

Rodzaj opłaty  

 

 

 

Opłata roczna 
Opłata 1- dniowa Opłata 3- dniowa Opłata 7- dniowa 

Składka PEŁNA - obejmująca 

wody  ogólnodostępne Okręgu 

wraz ze zbiornikiem Domaniów i 

Jagodno oraz połów ze środków 

pływających 

440,00 57,00 95,00 200,00 

Składka NIEPEŁNA - obejmująca 

wody ogólnodostępne Okręgu 

oraz połów z brzegu na zbiorniku 

Domaniów i Jagodno 

408,00 47,00 85,00 160,00 

Składka NIEPEŁNA - obejmująca 

wody ogólnodostępne Okręgu 

oraz połów z łodzi z wyłączeniem 

zbiornika Domaniów i Jagodno 

408,00 47,00 85,00 160,00 

Składka NIEPEŁNA - obejmująca 

wody ogólnodostępne Okręgu 

360,00 38,00 76,00 

 

114,00 

 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu                  Prezes Zarządu Okręgu 

Jacek Błędowski            Antoni Chmura 



                                                                                                                                                                                                                        

Załącznik nr 3 do uchwały nr 24/2018 ZO  z dnia 13 października 2018r. 

 

SPECYFIKACJA ZNAKÓW 

Składek członkowskich  na ochronę i zagospodarowanie wód  ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu na 2019 rok  

 

Lp. Nazwa składki 
Wysokość 

składki 

Ulgowa I- 

-młodzież szkolna i 

studenci w wieku od 16 

do ukończenia 24 roku 

życia 

- odznaczeni srebrna i 

złotą odznaką PZW 

Ulgowa II 

- mężczyźni po 65 

roku życia 

-kobiety po 60 roku 

życia 

 

Członek uczestnik 

do lat 16 

Opis 

1 Składka  członkowska 

uzupełniająca na 

połów z brzegu na 

zbiornikach 

Domaniów i Jagodno 

 

25,00 

 

25,00 

 

25,00 

 

Otrzymuje 

nieodpłatnie 

Upoważnia do wędkowania z brzegu na 

zbiorniku Domaniów  i Jagodno po wniesieniu 

składki na ochronę i zagospodarowanie wód 

Okręgu PZW 

2 

Składka  członkowska 

uzupełniająca- połów 

ze środków 

pływających 

 

25,00 

 

25,00 

 

25,00 

Nie dotyczy-  

zezwolenie musi 

posiadać opiekun 

prawny 

Upoważnia do wędkowania ze środka 

pływającego po opłaceniu składki na 

zagospodarowanie i ochronę wód. Połów z 

łodzi na zbiorniku Domaniów po wniesieniu 

składki uzupełniającej na połów z brzegu na 

zbiorniku Domaniów 

3 Składka  członkowska  

na ochronę i 

zagospodarowanie 

wód 

ogólnodostępnych  

 

100,00 

 

50,00 

 

60,00 

 

25,00 

Upoważnia do wędkowania wszelkimi 

dozwolonymi metodami na wodach 

ogólnodostępnych  Okręgu PZW w Radomiu 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu                                                  Prezes Zarządu Okręgu  



  Jacek Błędowski                                  Antoni Chmura 

 

Załącznik nr  4 do uchwały nr 24/2018 ZO z dnia 13 października 2018r. 

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne  opłaty 

obowiązujące członków Okręgu PZW w Radomiu oraz członków okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu posiada podpisane 

porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek w 2019 roku 

 

1. Opłata za egzamin ( zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom)  -  15,00 zł   
2. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust.3 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszystkich świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka 

honorowego. 
3. Ulga I w składce członkowskiej  okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód  przysługuje  

 - członkom odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW 

 - młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 24 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 

Ulga II w składce  członkowskiej okręgowej  na ochronę i zagospodarowanie wód przysługuje 

 - mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat, 

 - kobietom po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat, 

 - członkom innych Okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu ma podpisane porozumienia w opcji ”składek ulgowych”  

 

4. Zwolnienie z  wnoszenia składki okręgowej na wody nizinne   i składek uzupełniających przysługuje   
 - członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami 

 

5. Składka członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16 i uprawnia do wędkowania na terenie całego kraju na wodach nizinnych ogólnodostępnych. 
Członek uczestnik wstępujący do Okręgu Radomskiego PZW w 2019 jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej okręgowej na wody nizinne  

6. Składka na badanie ichtiofauny za niezłożenie rejestru połowów za rok poprzedni przy wnoszeniu składki członkowskiej okręgowej na następny rok wynosi 
10,00 zł 

7. Składka na badanie ichtiofauny za wydanie wtórników zezwoleń wynosi 20 zł. 



8. W 2019 roku honorowane będą zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb w formie papierowej i elektronicznej  
9. System ulg określony w pkt.3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.  

 

        Skarbnik Zarządu Okręgu                        Prezes Zarządu Okręgu 

 

              Jacek Błędowski                                           Antoni Chmura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                załącznik nr 4  do protokołu nr 3 ZO  

                                                                                                                                             z dnia 13 października 2018r.  

 

 

UCHWAŁA  Nr 25/2018 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

z dnia 13 października 2018 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia wysokości udziałów dla kół  w roku 2019. 

 

 

Na podstawie § 47 pkt 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017r. uchwala się co  następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się następujące wysokości udziałów dla kół w roku 2019: 

 

1. dla kół posiadających do 500 członków – 40% odpisu ze składki członkowskiej 

2. dla kół posiadających od 501 do 1000 członków – 38% odpisu ze składki członkowskiej 

3. dla kół posiadających powyżej 1000 członków – 36% odpisu ze składki członkowskiej 

 

§ 2 



Udziały pomniejsza się o dietę skarbnika koła, która wypłacana jest przez Okręg.                                                               

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019r. 

 

§ 5 

Uchwała  podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

                                                    

Za Zarząd Okręgu 

Skarbnik Zarządu Okręgu                  Prezes Zarządu Okręgu 

                                                                                     Jacek Błędowski            Antoni Chmura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do protokołu nr 3 

z posiedzenia PZO z dnia 13.10.2018 r. 

 

Uchwała nr 26/2018   

Zarządu Okręgu 
  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 13 października 2018 roku 

w sprawie: zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb, obowiązujących w 2019 r. 

 

Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r. 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  

uchwala: 

 

§ 1 

Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu, zarówno włączonych do obwodów jak i znajdujących się poza obwodami rybackimi, obowiązują 

następujące zasady połowu: 

1) zakaz połowu ryb metodą trollingu;  
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu, 
3) zakaz wynoszenia i wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi lub innymi, wspomagającymi urządzeniami technicznymi typu: dron, mini łodzie itp. 

przy prowadzeniu połowu ryb z brzegu. Dopuszcza się wywożenie przynęt i zanęt na zbiorniku Domaniów na odległość do 70 m od brzegu, pod warunkiem 
oznakowania łowiska markerem. Po zakończonym połowie wędkarz zobowiązany jest do usunięcia markera. 

4) zakaz połowu ryb przy pomocy kuszy. 
5) limit połowu leszcza pow. 35 cm do 10 szt./dobę. 

 

§ 2 

1. Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu, zarówno objętych obwodami rybackimi jak i znajdującymi się poza obwodami, obowiązują 

następujące wymiary ochronne i limity połowu: 



1) lin – do  30 cm, 
2) jaź -  do 30 cm,  
3) kleń - do  30 cm. 
4) karaś pospolity -  do 20 cm, limit połowu do 5 szt./dobę, 
5) boleń – do 40 cm i powyżej 60 cm, 
6) sum europejski – do 70 cm  – limit połowu - 1 szt./dobę, 
7) pstrąg potokowy – do 30 cm, limit połowu do 2 szt./dobę, 
8) węgorz europejski –  do 60 cm , limit połowu 1 szt./dobę, 
9) karp – wymiar ochronny do 35 cm i pow. 75 cm, limit połowu do 2 szt./dobę, (nie obowiązuje w rzekach). Na zbiorniku zaporowym w Łaskarzewie obowiązuje 

wymiar ochronny dla karpia do 40 cm i pow. 75 cm.  
10) sandacz – wymiar ochronny do 50 cm i pow. 80 z wyłączeniem Stawu Górnego w Pionkach, gdzie obowiązuje wymiar do 55 cm pow. 85 cm, 
11) szczupak – wymiar ochronny do 50 cm i pow. 80 cm z wyłączeniem Stawu Górnego w Pionkach, gdzie obowiązuje wymiar ochronny do 55 cm pow. 85 cm, 
12) okoń – wymiar ochronny do 20 cm i od 35 cm, limit połowu okonia do 5 szt./dobę;   

2. Wszystkie zawody wędkarskie w Okręgu PZW w Radomiu i kołach PZW odbywają się na „żywej rybie”.  W czasie rozgrywania zawodów wędkarskich na „żywej rybie” 

obowiązują okresy i wymiary ochronne ryb, określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu. 

Wyjątek stanowią zawody spinningowe, gdzie obowiązuje wymiar ochronny dla okonia  

do 20 cm – zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW.   W zawodach podlodowych obowiązują wymiary ochronne - zgodnie z treścią uchwały, limit 

łowionych ryb nie obowiązuje. 

 

3. Obowiązuje  rejestracja złowionych ryb. Podstawę prawną stanowi niniejsza uchwała oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa. Rejestracja ma na celu umożliwienie Okręgowi prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej.  

 

§ 3 

Ograniczenia i zakazy na wodach, w których występuje pstrąg potokowy. 

 

     1.Rzeka Radomka: 

1) na odcinku od jej źródeł do jej ujścia do zbiornika zaporowego w Toporni  oraz dopływach wód do tego odcinka, obowiązują zasady wędkowania jak na 
wodach krainy pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i muchową.  
 

2) na odcinku od zapory czołowej zbiornika Topornia do mostu drogowego na trasie Radom – Przysucha (nr 12) oraz dopływach wód do tego odcinka,  
obowiązują zasady wędkowania jak na wodach krainy pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i muchową. 



 

2. Rzeka Szabasówka: 
1) na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Łaziska – Zaborowie oraz dopływach wód do tego odcinka,  obowiązują zasady wędkowania jak na 

wodach krainy pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i muchową.  
2)  Na zbiornikach zaporowych, położonych na jej dopływach: Koszorów, Aleksandrów, Szydłowiec, Orłów i Jastrząb obowiązują zasady wędkowania jak na 

wodach nizinnych. 
 

3. Rzeka Jabłonica: 
1) na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Radom-Przysucha (nr 12) oraz dopływach wód do tego odcinka, obowiązują zasady wędkowania jak na 

wodach krainy pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i muchową.   
§ 4 

Ograniczenia i zakazy na wodach nizinnych. 

 

1.Zbiornik zaporowy Domaniów: 

1) zakaz połowu ryb z zapory bocznej Brudnów,  
2) zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m od zapory czołowej zbiornika, w miejscowości Wólka Domaniowska, 
3) zakaz połowu ryb na całej długości drogi technicznej, położonej pomiędzy miejscowościami Brudnów – Kaleń, w okresach obniżenia poziomu wody, gdy jej 

wierzchnia strona zaczyna się uwidaczniać.  
4) zakaz połowu ryb z „Ptasich Wysp”,  
5) zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku, 
6) zakaz połowu ryb  na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w okresie od 01 stycznia do 31 maja,  z wyłączeniem połowu 

okoni spod lodu, 
7) limity ilościowe w połowach: 

a) szczupak – do 2 szt./dobę, 
b) sandacz – do 2 szt./dobę, 
c) sum – 1 szt./dobę, 
d) boleń – do 2 szt./dobę, 
e) okoń – do 5 szt./dobę. 

Przy połowie mieszanym ryb z gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń obowiązuje  łączny dobowy limit połowu do 2 szt. z zachowaniem ograniczeń określonych 

w pkt. a, b, c, d. 

 

Przy prowadzeniu połowu ryb na zbiorniku Domaniów obowiązują zasady użytkowania zbiornika ustanowione przez zlikwidowany Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu i podtrzymywany przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu – zasady 

użytkowania zbiornika – strona http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pismo-z-WZMiUW1.pdf 

http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pismo-z-WZMiUW1.pdf


 

2. Zbiornik zaporowy Siczki Górny i Dolny: 
1) zakaz połowu ryb pomiędzy tarasami widokowymi oraz z tych tarasów od strony  

ul. Nadrzecznej w miejscowości Jedlnia Letnisko – zb. Górny, 

2) zakaz połowu ryb  na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową,  z wyłączeniem połowu okoni spod lodu, w okresie od 01 stycznia 
do 31 maja, 

3) zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja. 
 

3. Rzeka Pilica: 
1) zakaz połowu ryb na tzw. „Dołku” przy stanicy WOPR w Białobrzegach w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku. Miejsce to stanowi zimowisko dla 

ryb, 
2) zakaz połowu ryb na tzw. „Mateczniku” w Warce w okresie od 01 grudnia do 31 marca każdego roku obejmującym zbiornik, połączony z rzeką Pilicą, położony 

przy moście na drodze wojewódzkiej nr 730 Warka – Głowaczów. Miejsce to stanowi zimowisko dla ryb. 
 

4. Rzeka Zagożdżonka: 
W okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku obowiązują ograniczenia wynikające z ustanowionego obrębu ochronnego, który obejmuje rzekę 

Zagożdżonkę oraz wszystkie jej  rozlewiska od linii wysokiego napięcia w m. Świerże Górne do jej ujścia do rzeki Wisły. 

W okresie ochronnym zabrania się połowu ryb oraz prowadzenia wszelkich czynności szkodliwych,  w szczególności naruszania miejsc tarliskowych, dna zbiornika, 

roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. 

 

5. Rzeka Modrzejowica (dopływ Iłżanki): 
Odcinek rzeki Modrzejowicy, przepływającej w pobliżu stawów hodowlanych                    w m. Modrzejowice objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu 

hodowlanego oraz zasady połowu na odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym i przepisy wydane na jej podstawie. 

 

6. Rzeka Krępianka i zbiornik zaporowy Lipsko: 
1) odcinek rzeki Krępianki, przepływającej w pobliżu stawów w miejscowości Boży Dar/Krępa Kościelna objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu 

hodowlanego oraz zasady połowu na odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie śródlądowym i przepisy wydane na jej  
podstawie. Dopuszczony do wędkowania jest lewy brzeg rzeki do urządzenia piętrzącego wodę, 

2) zakaz połowu ryb  na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową, z wyłączeniem połowu okoni spod lodu, w okresie od 01 
stycznia do 30 kwietnia,   

3) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku. 
 

7. Rzeka Wisła: 



 

1) obowiązuje zakaz połowu ryb w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia na odcinku rzeki w pobliżu miejscowości Zajezierze, wzdłuż lewego brzegu, od ostrogi 
poniżej mostu kolejowego na trasie Radom-Dęblin do ostrogi powyżej tego mostu. Szerokość chronionego akwenu wynosi do 100 m, 

2) na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 
3) na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje wymiar ochronny karpia do 35 cm i pow. 75 cm, limit połowu do 2 szt./dobę,  

 

8. Zbiornik  zaporowy Szydłowiec: 
1)  obowiązuje strefa całorocznej ochrony ryb, która obejmuje  część powierzchni zbiornika, wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem drogowym 

na trasie Szydłowiec – Majdów , nad rzeką Korzeniówką: 

 na lewym brzegu zbiornika – ok. 120 m długości linii brzegowej, 

 na prawym brzegu zbiornika – ok. 70 m. długości  linii brzegowej, 
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku,  
3) zakaz wbijania podpórek,  
4) od zarybienia w 2018 r. oraz w 2019 r. obowiązuje połów ryb wg zasady no kill (złów i wypuść). 

 

9. Zbiornik zaporowy Koszorów: 
1) obowiązuje strefa całorocznej ochrony ryb, która obejmuje część powierzchni zbiornika, wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem dla 

pieszych nad rzeką Kobyłką, położonym od strony wpływu tej rzeki do zbiornika Koszorów: 

 na lewym brzegu zbiornika – ok. 150 m długości linii brzegowej, 

 na prawym brzegu zbiornika – ok. 180 m. długości linii brzegowej, 
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku. 

 

10. Zbiornik zaporowy Orłów: 
1) obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku. 
 

11. Zbiornik zaporowy Staw Górny w Pionkach: 
1) zakaz połowu ryb w ciągu całego roku w rozlewisku położonym, po wschodniej stronie zbiornika, za pozostałymi fragmentami starej grobli, 
2) obowiązuje limit ilościowy połowu szczupaka i sandacza łącznie do 1 szt./dobę, 

 

12. Zbiornik zaporowy Jastrząb: 
1) zakaz połowu ryb w ciągu całego roku na odcinku rzeki Śmiłówki przed jej ujściem do zbiornika Jastrząb, począwszy od kładki pieszej w górę rzeki na odległości 

do 150 m. oraz część powierzchni  zbiornika na odległość do 100 m od kładki pieszej,  
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku 

13. Jezioro Zdziczów w Kozienicach: 



 

1) zakaz połowu ryb, na żywą i martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w okresie od  1 marca do 30 czerwca, w części akwenu położonej 
wzdłuż północnego brzegu, na odcinku 50 m w prawo i 100 m w lewo od położenia muszli koncertowej. 

14.   Zbiornik Kotyska: 
1) zakaz połowu ryb w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca na obszarze   tarliskowym, oznaczonego tablicami informacyjnymi, 

15. Zbiornik zaporowy Borki (obecnie przeznaczony do remontu). W okresie udostępnienia do wędkowania obowiązuje:  
1) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 
2) zakaz połowu ryb  na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową,  z wyłączeniem połowu okoni spod lodu, w okresie od 01 

stycznia do 30 kwietnia. 
16. Zbiornik zaporowy Zwoleń: 

1) zakaz połowu ryb metodą podlodową, 
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 
3) zakaz połowu ryb na obszarze tarliskowym, położonym w lewym narożniku „starej” części zbiornika, poniżej kładki dla pieszych, w ciągu całego roku.  

17. Zbiornik zaporowy Jagodno i rzeka Wiązownica:  
 

1) zakaz połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. „filet”, 
2) zakaz połowu ryb metodą spinningową  w okresie od 01 stycznia do 31 maja,  
3) zakaz połowu ryb metodą podlodową,  
4) zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m.  od zapory czołowej zbiornika (odległość w linii brzegowej), 
5) zakaz połowu ryb w rzece Wiązownica, na odcinku od zapory czołowej zbiornika do jej ujścia do rzeki Radomka, w celu zapewnienia swobodnej  migracji 

ryb i innych organizmów wodnych przez przepławkę, umiejscowioną w zaporze czołowej zbiornika, 
6) zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Wiązownicy, od jazu piętrzącego wodę, położonego przy młynie w miejscowości Wrzos do jej ujścia do zbiornika 

Jagodno, 
7) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 
8) zakaz połowu ryb w rozlewisku położonym przy prawym brzegu zbiornika Jagodno, na wysokości ptasiej wyspy, stanowiącym miejsce tarliskowe dla oraz 

ostoję dla innych zwierząt i  organizmów wodnych,  
9) obowiązuje połów ryb wg zasady no kill (złów i wypuść), 
10) przy wszystkich metodach połowu ryb obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych. 
 

18.  Zbiorniki tzw. doły potorfowe w Borowcu: 
1) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 
2) zakaz połowu ryb w granicach rezerwatu ochrony żółwia błotnego. 

 

19. Ograniczenia i zakazy obowiązujące na wodach, poza obwodami rybackimi: 
1) na zbiorniku Fosa w Szydłowcu zakaz połowu ryb z wyspy, na której położony jest zamek oraz zakaz zabierania barwnej odmiany jazia (złotej orfy), 

2) stawy Gminne w Jasieńcu – zakaz połowu amura, 

3) łowiska „Wólka Magierowa” k/Nowego Miasta – obowiązuje Regulamin łowiska. 

20. Zbiorniki , na których obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających: 
1) Aleksandrów, 

2) Borki (obecnie przeznaczony do remontu), 



3) Domaniów w okresie od 1 stycznia do 31 maja 

4) doły potorfowe w Borowcu 

5) Jastrząb, 

6) Jagodno 

7) Kanał Stężycki, i Odnoga, 

8) Koszorów 

9) Lipsko, 

10) Orłów, 

11) Szydłowiec, 

12) Siczki zb. Dolny i Górny w okresie od 01 stycznia do 31 maja, 

13) Zwoleń, 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

z wyjątkiem § 4 ust. 8 pkt 3-4, które wchodzą w życie z dniem 13.10.2018 r. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód.  

§ 7 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

Wiceprezes ds. Zagospodarowania               Prezes Zarządu Okręgu: 

                                                                                                    i Ochrony Wód: 

 

                      Andrzej Lipiński                                            Antoni Chmura 

 

 



 

Załącznik nr 6 do protokołu nr 3 

z posiedzenia PZO z dnia 13.10.2018 r. 

 

 

Uchwała nr 27/2018   

Zarządu Okręgu 
  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 13 października 2018 roku 

w sprawie: wprowadzenia zakazu połowu ryb na zbiorniku Borki w Radomiu. 

 

Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r. 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu uchwala: 

 

§ 1 

Od dnia 13 października 2018 r. wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na zbiorniku Borki w Radomiu, w związku z przygotowaniem zbiornika do remontu i 

stopniowym rozpoczęciem upustu wody i osuszania zbiornika.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód.  

 

§ 3 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

 



§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

Wiceprezes ds. Zagospodarowania               Prezes Zarządu Okręgu: 

                                                                                                                         i Ochrony Wód: 

 

                             Andrzej Lipiński                       Antoni Chmura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7  do  protokołu nr 3 

z posiedzenia  ZO  z dnia 13 .10.2018 r. 

 

 

Uchwała nr 28/2018   

Zarządu Okręgu 
  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 13 października 2018 roku 

w sprawie: wydania pełnomocnictwa dla koła PZW nr 20 w Przysusze. 

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 i 27 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r. 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  

uchwala: 

 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie pełnomocnictwa dla Prezesa i Członka Zarządu koła PZW  

nr 20 w Przysusze, w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu, z przeznaczeniem na siedzibę koła, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 



Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Zarządu Okręgu. 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:     Prezes Zarządu Okręgu: 

 

Beata Olejarz                                     Antoni Chmura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do protokołu nr 3 

z posiedzenia PZO z dnia 13.10.2018 r. 

 

 

Uchwała nr 29/2018   

Zarządu Okręgu 
  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 13 października 2018 roku 

w sprawie: wprowadzenia zakazu połowu ryb na zbiorniku zaporowym Jagodno. 

 

Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r. 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  

uchwala: 

 

§ 1 

W związku z zarybieniem zbiornika Jagodno od dnia 19 października 2018 r. do odwołania wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb.  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód.  

 

§ 3 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu. 

 



§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:   Prezes Zarządu Okręgu: 

               Beata Olejarz                                 Antoni Chmura 

 

 


