Okr g Polskiego Zwi zku W dkarskiego
w Nowym S czu
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 NOWY S CZ

ZEZWOLENIE
na amatorski połów ryb w dk
dla członków PZW

Imi …………………………………….……
Nazwisko………………………………………
Nr karty w dkarskiej………………………………
O wiadczam, e zapoznałem si z warunkami
amatorskiego połowu ryb doł czonymi do niniejszego
zezwolenia i je akceptuj

Rodzaj zezwolenia……………………………..
(wpisa : roczne, 1-dniowe, 3-dniowe, 7-dniowe)

…………………………..

Wa ne (blankiet dla roku 2013):

Podpis nabywcy zezwolenia

......................................................

(wpisa dat : rok 2013, lub dzie , lub okres połowu, w tym miesi c słownie)

Wygenerowane elektronicznie

WA NE WYŁ CZNIE Z DOWODEM WPŁATY
ODPOWIEDNIEJ SKŁADKI NA KONTO:

na podstawie Ustawy o rybactwie ródl dowym z dn. 18.04.1985 r. (Dz.U.2009 nr
189, poz. 1471 z pó niejszymi zmianami)

1.

Zezwolenie niniejsze uprawnia członków PZW do dokonywania amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich u ytkowanych
przez Okr g PZW Nowy S cz, z wyj tkiem Łowiska Specjalnego „DUNAJEC”, zgodnie z zał czonym wykazem wód
udost pnionych do amatorskiego połowu ryb stanowi cym integraln cz

zezwolenia (zał cznik nr 1) po wniesieniu

odpowiednich składek przyj tych uchwał Zarz du Okr gu PZW w Nowym S czu Nr 258 z dnia 20 pa dziernika 2012 roku.
2.

Zezwolenie wygenerowane elektronicznie jest wa ne wył cznie wraz z oryginałem potwierdzenia wpłaty składki na konto Okr gu
oraz wa n legitymacj członkowsk PZW i kart w dkarsk .

3.

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
• Ustawa o rybactwie ródl dowym z 18.04.1985 r. z pó niejszymi zmianami, oraz przepisy wydane na jej podstawie,
• Zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich udost pnionych do połowu przez Okr g PZW w Nowym
S czu w 2011 r., wydane na podstawie art.7 ust. 2a ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie ródl dowym, a przyj te Uchwał ZO
PZW w Nowym S czu nr 201 z dnia 28 pa dziernika 2011 r.
• Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez Zarz d Główny PZW w Warszawie w sprawach nie
uregulowanych w zezwoleniu na amatorski połów ryb

4.

Zarz d Okr gu PZW w Nowym S czu zastrzega sobie mo liwo

wprowadzenia zmian w ci gu roku do niniejszego zezwolenia

bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezale nych. Ze zmianami mo na zapozna si na stronie
www.pzwns.info.pl lub biurze ZO PZW w Nowym S czu
5.

Osobie posiadaj cej zezwolenie na amatorski połów ryb w dk i naruszaj cej jego warunki osoby uprawnione do kontroli mog
wpisa do zezwolenia uwag .

PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
w obwodach rybackich udost pnionych do amatorskiego połowu ryb
przez Okr g PZW Nowy S cz w roku 2013
§ 1. Wykaz wód, zawieraj cy rodzaje wód i przyn t, oraz szczegółowe granice łowisk i dozwolonych na nich przyn t okre la zał cznik nr 1 do
niniejszego zezwolenia.
§ 2. Na wszystkich wodach Okr gu PZW Nowy S cz, udost pnionych do amatorskiego połowu ryb, obj tych niniejszym zezwoleniem
obowi zuj nast puj ce zasady połowu:
I.

Niedozwolone jest zabieranie ryb, których długo

mierzona od pocz tku głowy do najdalszego kra ca płetwy lub tarczy ogonowej nie

przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla:
1.

lipienia do 35 cm, z wyj tkiem odcinka Czarnego Dunajca od mostu w Koniówce do uj cia potoku Lepietnica, gdzie obowi zuj
wymiary gospodarcze do 40 cm oraz całej rzeki Poprad, gdzie wynosi do 30 cm,

2.

pstr ga potokowego do 30 cm, z wyj tkiem odcinka Białego Dunajca od uj cia potoku Poroniec do jazu elektrowni w m. Szaflary,
gdzie obowi zuj wymiary gospodarcze do 40 cm,

3.

sandacza i szczupaka do 50 cm w wodach nizinnych,

4.

okonia do 18 cm w wodach nizinnych.

II. Okres ochronny lipienia obowi zuje od 01.01 do 31.05 oraz od 01.11 do 31.12.
III. Limity złowionych i zatrzymanych ryb wynosz :
1.

Dzienny limit pstr gów potokowych, pstr gów t czowych oraz lipieni 3 szt. ł cznie, jednak w limicie nie wi cej ni 1 lipie , za
wyj tkiem odcinka Białego Dunajca od uj cia potoku Poroniec do jazu elektrowni w m. Szaflary, gdzie obowi zuje limit pstr gów
1 sztuka i zakaz zabierania lipieni,

2.

Miesi czny limit pstr gów potokowych oraz lipieni 15 szt. ł cznie, jednak w limicie nie wi cej ni 5 lipieni,

3.

W wodach nizinnych dzienny limit szczupaków i sandaczy 2 szt. ł cznie,

4.

W wodach nizinnych miesi czny limit szczupaków i sandaczy 8 szt. ł cznie,

5.

W wodach nizinnych dzienny limit okoni 15 szt.

IV. Ponadto obowi zuje :
1.

Zakaz zabierania złowionych ryb łososiowatych i lipieni inn metod ni sztuczna mucha i spinning.

2.

Dodatkowa składka na połów metod spinningow w wyszczególnionych ni ej łowiskach w okresie ochrony pstr ga potokowego
(01.01 – 31.01 i 01.09 – 31.12):

3.

a.

rzeka Dunajec od mostu w Knurowie do mostu drogowego ”Pod Hub ”,

b.

rzeka Dunajec od zapory w Sromowcach Wy nych do uj cia Macelowego Potoku,

c.

rzeka Dunajec od uj cia potoku Grajcarek do uj cia potoku Kro niczanka,

d.

rzeka Dunajec od uj cia potoku Ochotnica do progu w winiarsku,

e.

rzeka Poprad od granicy Pa stwa do uj cia do Dunajca.

W wodach wyszczególnionych w pkt 2 w okresie 01.01 – 31.01 i 01.09 – 31.12, podczas połowu metoda spinningow zabrania si
u ywania przyn t o długo ciach mniejszych ni 6 cm dla skrzydła błystki wirowej oraz 10 cm dla korpusu woblera, twistera, błystki
wahadłowej i innych przyn t sztucznych.

4.
V.

Dodatkowa składka za amatorski połów ryb ze rodków pływaj cych.

Zabrania si :
1.

W obwodach rybackich - wody nizinne:
a)

na zbiorniku Czorszty skim:

1.

połowu w nocy ( 1 godzina po zachodzie do 1 godziny przed wschodem sło ca) w okresie od 01.01 do
30.04 i od 01.11. do 31.12.

2.

połowu na yw i martw rybk i ich cz ci.

3.

u ywania zan t o ł cznej wadze powy ej 2 kg.

4.

spinningu z brzegu od 01.01 do 30.04.

5.

spinningu ze rodków pływaj cych od 01.01 do 15.06

6.

połowu sandacza w okresie od 01.01 do 15.06

b) na nizinnym odcinku Dunajca i zbiorniku Ro nowskim tj. od progu w winiarsku do korony zapory w Ro nowie:

c)

1.

połowu metod spinningow oraz połowu na yw i martw rybk od 01.01 do 30.04,

2.

zabierania leszcza o wymiarze do 30 cm oraz w ilo ci powy ej 10 sztuk dziennie.

na zbiorniku Klimkówka :
1.

połowu sandacza w okresie od 01.01 do 31.05

2.

połowu metod spinningow od 01.01 do 30.04.

3.

połowu na yw i martw rybk od 01.01.do 30.04,

4.

połowu na yw i martw rybk w nocy od 01.05 do 31.05.

d) W wodach nizinnych, w których dozwolone jest stosowanie ryb lub ich cz ci, jako przyn ty:
1.

dopuszcza si pozyskanie i u ycie ryb na przyn t wył cznie z tych wód; zakazuje si stosowania gatunków
obcych,

2.

dopuszcza si u ywanie do zbrojenia przyn ty w postaci ywej, martwej ryby i ich cz ci, wył cznie jednego
haczyka z pojedynczym grotem.

2.

W obwodach rybackich - wody górskie:
a)

połowu ryb na wi cej ni jedn w dk ,

b) n cenia za wyj tkiem n cenia koszyczkiem zan towym,
c)

zabierania brzanki i jelca,

d) organizacji wszelkich zawodów od 01.01 do 29.02 oraz 01.11-31.12.
e)

połowu ryb:
1.

na potoku Muszynka od uj cia potoku Mochnaczka do uj cia potoku Kryniczanka w okresie od 01.01 do 31.01 i
od 01.09 do 31.12,

2.

na potoku Muszynka od mostu drogowego prowadz cego na ulic Słoneczn ( przy drugim basenie) do uj cia
potoku do Popradu w okresie od 1.04 do 15.05,

3.

w rzece Biała Tarnowska od uj cia potoku Binczarówka do mostu w ci gu drogi nr 28 w Grybowie w okresie od
01.01 do 31.01 i od 01.09 do 31.12,

f)

połowu metod spinningow od 01.01 do 31.01 i od 01.09 do 31.12 na odcinkach wód;
•

potok Piekielnik od uj cia potoku Piekielniczek do uj cia do rzeki Czarnej Orawy,

•

rzeka Łososina od uj cia potoku Słopniczanka do uj cia potoku Białka w km 3,5 w Witowicach Górnych,

•

rzeka Biała Tarnowska od mostu w ci gu ul. Rze nickiej w Grybowie do uj cia potoku K na (Jastrz bianka)
w km 50,8 w Ci kowicach,

•

potok Zdynia od uj cia potoku Regetówka w m. Smerekowiec do uj cia do Ropy,

•

rzeka Ropa od zapory w Klimkówce do mostu drogowego na ul. Mickiewicza w Gorlicach

•

potok S kówka od uj cia potoku Małastówka do uj cia do Ropy.

g) zabierania ryb, posiadania złowionych ryb, podbierania złowionych ryb do podbieraka innego ni z siatki
bezw złowej, połowu ryb na przyn ty wykonane na haczyku innym ni bezzadziorowym lub pozbawionym zadzioru – na
ni ej wymienionych łowiskach „Złów i Wypu ”, a na odcinku rzeki Ropy ponadto zbrojenia sztucznej przyn ty inaczej,
ni pojedyncz kotwic pozbawion zadziorów;
•

potok Mszanka od uj cia potoku Ł tówka do uj cia do rzeki Raby z wył czeniem odcinka 50 m. powy ej
mostu kolejowego do 50 m. poni ej mostu drogowego w m. Mszana Dolna, gdzie w dkowanie jest
zabronione.

•

potok Por ba od uj cia potoku Koninka do uj cia do Mszanki.

•

rzeka Czarny Dunajec od uj cia potoku Lepietnica w km 206,5 do mostu drogowego na ul. Krakowskiej
(Zakopianka) w Nowym Targu,

•

rzeka Kamienica Nawojowska od mostu kolejowego w Jamnicy do uj cia do Dunajca,

•

rzeka Poprad od uj cia potoku Jaworzynka (Kokuszka) w m. Piwniczna do mostu drogowego w Rytrze dotyczy wył cznie lipienia,

•

rzeka Biała Tarnowska od uj cia potoku Binczarówka do mostu w ci gu drogi krajowej nr 28 w Grybowie,

•

rzeka Ropa od mostu drogowego w ci gu drogi Szymbark-Bystra do mostu na ulicy Mickiewicza w
Gorlicach.

3. Zabrania si połowu ryb poni ej korpusów zbiorników zaporowych – Sromowce, Ro nów, Klimkówka do tablic PZW.
§ 3. Je eli zasady połowu zawarte w Wykazie wód (zał cznik nr 1) zostały okre lone odmiennie, lub bardziej szczegółowo ni zasady z § 2,
stosuje si zasady zawarte w Wykazie wód.
§ 4. Nie przestrzeganie powy szych warunków przez osob dokonuj c amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o
rybactwie ródl dowym i Statutu PZW.
Zał cznik nr 1
Wykaz wód udost pnionych do w dkowania przez Okr g PZW w Nowym S czu, z uwzgl dnieniem ogranicze

amatorskiego

połowu ryb
Rzeka główna

Łowisko

Szczegółowe granice łowiska

Orawa

Czarna Orawa

1. Od uj cia potoku Bukowski Strumyk w miejscowo ci
Podwilk do uj cia potoku Zubrzyca
2. Od uj cia potoku Zubrzyca do Granicy Pa stwa.

Czarna Orawa

Zubrzyca

Od uj cia potoku Suchy do uj cia do Czarnej Orawy.

Syhlec

Od uj cia Kidanowskiego Potoku do uj cia do Czarnej
Orawy.
Od uj cia potoku Przywarówka do uj cia do Czarnej
Orawy.
Od uj cia potoku Piekielniczek do uj cia do rzeki
Czarnej Orawy.

Lipnica
Piekielnik

Wisła

Dopływy

Wszystkie niewyszczególnione powy ej dopływy w
dorzeczu Czarnej Orawy

Raba

Od uj cia potoku Rokicinka w m. Rokiciny do uj cia
potoku Lubie ka w m. Lubie .

Dozwolone przyn ty i inne specjalne
ograniczenia
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda nizinna.
Ka da przyn ta.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Przyn ty sztuczne i ro linne. Zakaz
spinningowania od
01.01 do 31.01 i od 01.09 do 31.12
Obwody pomocnicze
W dkowanie
zabronione
Woda górska
Sztuczna mucha.

Raba

Mszanka

Mszanka

Por ba

Raba

Poniczanka
Kasinka
Dopływy

Dunajec

Czarny Dunajec

Czarny Dunajec

Lepietnica
Rogo nik
Dopływy

Dunajec

Biały Dunajec

Woda górska
Sztuczna mucha.
Łowisko „Złów i Wypu ”
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.2.g
2. Odcinek od 50 m. powy ej mostu kolejowego do 50
Obr b ochronny
m. poni ej mostu drogowego w m. Mszana Dolna.
W dkowanie
zabronione
Od uj cia potoku Koninka do uj cia do Mszanki.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Łowisko „Złów i Wypu ”
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.2.g
Od mostu drogowego Rabka - Ponice do uj cia do Raby.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Od uj cia potoku W glówka do uj cia do Raby.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Wszystkie niewyszczególnione
Obwody pomocnicze.
powy ej dopływy w dorzeczu Raby.
W dkowanie
zabronione.
1. Całe dorzecze w obr bie Tatrza skiego Parku
W dkowanie
Narodowego.
zabronione.
2. Od uj cia Antałowskiego Potoku do mostu w
Woda górska
miejscowo ci Koniówka
Sztuczna mucha
wi zana na hakach
bezzadziorowych.
3. Od mostu w Koniówce do uj cia potoku Lepietnica w
Woda górska
km 206,5.
Sztuczna mucha
wi zana na hakach bezzadziorowych. Obowi zuje
wymiar gospodarczy pstr ga potokowego 30 cm i
lipienia 40 cm
4. Od uj cia potoku Lepietnica w km 206,5 do mostu
Woda górska
drogowego na ul. Krakowskiej (Zakopianka).
Sztuczna mucha.
Łowisko „Złów i Wypu ”
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.2.g
5. Od mostu drogowego na ul. Krakowskiej
Woda górska
(Zakopianka) do uj cia Białego Dunajca.
Sztuczna mucha.
Od uj cia potoku Obidowiec do uj cia do Czarnego
Woda górska
Dunajca.
Sztuczna mucha.
Od uj cia potoku Ciche do uj cia do Czarnego Dunajca.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Wszystkie niewyszczególnione
Obwody pomocnicze.
powy ej dopływy w dorzeczu Czarnego Dunajca.
W dkowanie
zabronione.
1. Całe dorzecze w obr bie Tatrza skiego Parku
W dkowanie
Narodowego
zabronione
2. Od uj cia potoku Poroniec do jazu elektrowni w
Woda górska
m.Szaflary.
Sztuczna mucha
wi zana na hakach
bezzadziorowych
Obowi zuje wymiar gospodarczy dla pstr ga
potokowego 40 cm, oraz limit 1 szt. dziennie;
ponadto zakaz zabierania
złowionych lipieni.
3. Od jazu elektrowni w m. Szaflary do poł czenia z
Woda górska
Czarnym Dunajcem w m. Nowy Targ.
Sztuczna mucha.
1. Od uj cia potoku Ł tówka w Mszanie Górnej do
uj cia do rzeki Raby z wył czeniem wyszczególnionego
poni ej odcinka.

4. Wszystkie dopływy w dorzeczu Białego Dunajca.

Obwody pomocnicze.
W dkowanie
zabronione.

Wisła

Dunajec

1. Od poł czenia Czarnego i Białego Dunajca do korony
jazu w Waksmundzie.
2. Od jazu w Waksmundzie do mostu w Knurowie w km
184,7.
3. Od mostu w Knurowie do mostu drogowego ”Pod
Hub ”.
4. Wszystkie dopływy w dorzeczu Dunajca od
poł czenia Czarnego i Białego D. do mostu „Pod Hub ”.

Dunajec

Czorszty ski
Zbiornik
Zaporowy

1. Czorszty ski Zbiornik Zaporowy od mostu „Pod
Hub ” do korony zapory w Niedzicy z wył czeniem
wyszczególnionych poni ej uroczysk PPN.
2. Brzeg lewy od uj cia potoku Wronin do uj cia potoku
odgraniczaj cego od zachodu uroczysko PPN „ Zamek
Czorsztyn”.
3. Brzeg lewy - od uj cia potoku bez nazwy
ograniczaj cego od zachodu uroczyska PPN „Wapiennik
i „Dolinki” do korony zapory w Niedzicy.
4. Brzeg lewy wraz z zatok Harczygrunt mi dzy
uroczyskami PPN „Wapiennik i Dolinki”, a koron
zapory w Niedzicy.
5. Brzeg prawy – Uroczysko PPN Rezerwat Przyrody
„Zielone Skałki”.

Dunajec

Białka
Tatrza ska

6. Wszystkie niewyszczególnione dopływy
Czorszty skiego
Zbiornika Zaporowego.
1. Całe dorzecze w obr bie Tatrza skiego Parku
Narodowego od ródeł do uj cia potoku Jaworowy w
km 22,1.
2. Od uj cia potoku Jaworowy do uj cia do Zbiornika
Czorszty skiego z wył czeniem wyszczególnionego
poni ej odcinka.
3. Odcinek 200 m powy ej i 200 m. poni ej skał
Kramnica i Obłazowa (Nowa Biała / Krempachy).
4. Wszystkie dopływy Białki
Tatrza skiej

Zbiornik
Sromowce
Wy ne

Otulina PPN. Obowi zuj przepisy specjalne:
1. Brzeg lewy (północny). Od ko ca betonowych
umocnie przy koronie zapory w Niedzicy (brama
wjazdowa do elektrowni) do uj cia potoku Gł boki
Potok.
2. Od uj cia potoku Gł boki Potok do pocz tku
betonowych umocnie przed koron zapory w
Sromowcach Wy nych.

Niedziczanka
Niedziczanka

Kacwin

3. Brzeg prawy (południowy). Od ko ca betonowych
umocnie przy koronie zapory w Niedzicy (parking
samochodowy) do ko ca cypla poni ej uj cia potoku
Niedziczanka.
Od uj cia potoku Kacwin do uj cia do Zbiornika
Sromowce.
Od granicy Pa stwa w km 6,1 do uj cia do potoku
Niedziczanka.

Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha i przyn ty ro linne.
Woda górska
Przyn ty sztuczne i ro linne.
Obwody pomocnicze.
W dkowanie
zabronione.
Woda nizinna.
Dodatkowe zakazy zawiera pkt. V.1.a.
Strefa ochronna PPN.
W dkowanie
z brzegu zabronione.
Strefa ochronna PPN.
W dkowanie
z brzegu zabronione.
Strefa ochronna PPN.
W dkowanie z brzegu, łodzi i spod lodu
zabronione.
Strefa ochronna PPN.
W dkowanie z brzegu zabronione.
Obwody pomocnicze W dkowanie
zabronione.
W dkowanie
zabronione.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Rezerwat Przyrody „Przełom Białki”.
W dkowanie
zabronione.
Obwody pomocnicze.
W dkowanie
zabronione.
Woda nizinna.
Przyn ty sztuczne.
Jednorazowo połowu mo e dokonywa 5
w dkarzy. Zabrania si wjazdu pojazdów na drog
do elektrowni. Zabrania si przekraczania tej drogi
w kierunku PPN.
Woda nizinna.
Zakaz połowu z betonowych umocnie
brzegowych.
Zabrania si wjazdu pojazdów na drog do
elektrowni.
Woda nizinna.
Zakaz połowu z betonowych umocnie
brzegowych.
Woda górska
Sztuczna mucha i przyn ty ro linne.
Woda górska
Sztuczna mucha.

Wisła

Dunajec

Wisła

Dunajec
Dunajec

Poprad

Woda górska
Przyn ty sztuczne i ro linne.
Zakaz połowu metod muchow od 1. 01 do 15.
04 i 1. 11 do 31. 12 oraz metod spinningow od
1. 01 do 31. 08.
2. Od uj cia Macelowego Potoku w Sromowcach
Strefa ochronna PPN.
Ni nych do uj cia potoku Grajcarek.
W dkowanie
zabronione.
3. Od uj cia potoku Grajcarek w km 152,6 do uj cia
Woda górska
potoku Kro niczanka w Kro cienku.
Przyn ty sztuczne i ro linne.
Zakaz połowu z brzegu lewego od uj cia potoku
Grajcarek do uj cia potoku Ociemny w
Kro cienku
4. Od uj cia potoku Kro niczanka w Kro cienku do
Łowisko Specjalne „DUNAJEC”
uj cia potoku Ochotnica w Tylmanowej.
W dkowanie na podstawie odr bnego
zezwolenia.
6. Od uj cia potoku Ochotnica do uj cia potoku
Woda górska
Kamienica w Zabrze y.
Przyn ty sztuczne i ro linne.
7. Wszystkie nie wyszczególnione dopływy w dorzeczu
Obwody pomocnicze.
Dunajca od korony jazu w Sromowcach Wy nych do
W dkowanie
uj cia potoku Kamienica w Zabrze y.
zabronione.
Grajcarek
Od zapory rumowiskowej do uj cia do Dunajca.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Ochotnica
Od uj cia potoku Jaszcze do uj cia do Dunajca.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Kamienica Ł cka Od mostu drogowego w m. Lubomierz -Rzeki do uj cia
Woda górska
do Dunajca w Zabrze y.
Sztuczna mucha.
Dunajec
1. Od uj cia potoku Kamienica w Zabrze y do progu
Woda górska
pi trz cego wod w winiarsku.
Przyn ty sztuczne i ro linne.
2. Od progu w winiarsku do osi mostu drogowego w
Woda nizinna
Kurowie
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.1.b.
3.Wszystkie niewyszczególnione dopływy w dorzeczu
Obwody pomocnicze.
Dunajca od uj cia potoku Kamienica w Zabrze y do
W dkowanie
mostu drogowego w Kurowie.
zabronione
Łubinka
Od mostu drogowego na ul. Nowochru lickiej w
Woda górska
Nowym S czu do uj cia do Dunajca.
Sztuczna mucha.
Poprad
1.Od granicy Pa stwa w m. Ruska Vola n/Popradem do
Woda górska
uj cia do Dunajca z wyj tkiem wyszczególnionego
Przyn ty sztuczne i ro linne.
poni ej odcinka.
Wymiar ochronny
lipienia 30 cm.
2. Od uj cia potoku Jaworzynka (Kokuszka) w
Woda górska
miejscowo ci Piwniczna do mostu drogowego w
Przyn ty sztuczne i ro linne.
miejscowo ci Rytro.
Łowisko „Złów i Wypu ”
Zakazy zawarte w pkt V.2.g dotycz lipienia.
Muszynka
1. Od uj cia potoku Mochnaczka w km 12,4 do uj cia
Woda górska
potoku Kryniczanka w km 4,8.
Sztuczna mucha.
Zakaz połowu 01.01 do 31.01 i od 01.09 do 31.12
2. Od mostu drogowego prowadz cego na ul. Słoneczn
Woda górska
( przy drugim basenie ) do uj cia potoku do Popradu.
Sztuczna mucha.
Zakaz połowu od 01.04 do 15.05.
Szczawnik
Od zapory rumowiskowej do uj cia do Popradu.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Wierchomla
Od zapory rumowiskowej do uj cia do Popradu.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Dopływy
Wszystkie nie wyszczególnione dopływy w dorzeczu
Obwody pomocnicze
Popradu.
W dkowanie
zabronione.
Dunajec

1. Od zapory w Sromowcach Wy nych w km. 171,4 do
uj cia Macelowego Potoku w km. 160,2.

Dunajec

Kamienica
Nawojowska

1. Od uj cia potoku Łabowiec do mostu kolejowego na
ul. Jamnickiej (Nowy S cz).
2. Od mostu kolejowego na ul. Jamnickiej do uj cia do
Dunajca.

Kamienica
Nawojowska

Potok
Homrzyski
Potok
Kamionka

Od zapory rumowiskowej do uj cia do Kamienicy
Nawojowskiej.
Od uj cia potoku Królówka do uj cia do Kamienicy
Nawojowskiej.

Kamionka

Królówka

Kamienica
Nawojowska

Dopływy

Od pocz tku korekcji stopniowej do uj cia do potoku
Kamionka.
Wszystkie nie wyszczególnione dopływy w dorzeczu
Kamienicy Nawojowskiej.

Dunajec

Wisła

Ro nowski
Zbiornik
Zaporowy
Dunajec

Dunajec

Smolnik
Łososina

Łososina

Od korony zapory w Ro nowie w km 80,9 do osi
podłu nej mostu wisz cego w m. Tropie.
Od zapory rumowiskowej w km 13,9 do uj cia do
Dunajca.
1. Od pocz tku korekcji stopniowej w Jurkowie do
uj cia potoku Słopnica w m. Tymbark.
2. Od uj cia potoku Słopnica do uj cia potoku Białka w
km 3,5 w Witowicach Górnych.

Sowlina

Od uj cia potoku Mordarka do uj cia do Łososiny.

Starowiejski

Od pocz tku korekcji stopniowej w km 8,1 do uj cia
potoku Mordarka.
Wszystkie niewyszczególnione
dopływy w dorzeczu Łososiny.

Dopływy

Dunajec

Od mostu drogowego w Kurowie do korony zapory w
Ro nowie.

Biała Tarnowska

1. Od uj cia potoku Binczarówka w km.80,8 do mostu
drogowego ci gu drogi Nowy S cz-Gorlice w
Grybowie.

2. Od mostu w ci gu drogi Nowy S cz-Gorlice do kładki
pieszo-jezdnej w ci gu ul. Rze nickiej w Grybowie.
3. Od kładki pieszo-jezdnej w ci gu ul. Rze nickiej w
Grybowie do uj cia potoku K na w km 50,8 w
Ci kowicach.
Biała Tarnowska

Jasienna
(Wojnarówka)
Dopływy

Wisłoka

Ropa

Od uj cia potoku Spólnik (Łyczanka) do uj cia do rzeki
Białej Tarnowskiej.
Wszystkie niewyszczególnione dopływy w dorzeczu
Białej
Tarnowskiej
Od uj cia potoku Ripka w m. Wysowa do uj cia potoku
Zdynia.

Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Łowisko „Złów i Wypu ”
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.2.g
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Obwody pomocnicze.
W dkowanie
zabronione.
Woda nizinna
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.1.b oraz b1;2.
Woda nizinna
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.1.b.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Przyn ty sztuczne i ro linne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i od
01.09 do 31.12
Woda górska
Sztuczna mucha i przyn ty ro linne.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Obwody pomocnicze.
W dkowanie
zabronione.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Łowisko „Złów i Wypu ”
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.2.g.
Zakaz połowu od 01.01 do 31.01 i od 01.09 do
31.12
Obr b ochronny
W dkowanie
zabronione.
Woda górska
Przyn ty sztuczne i ro linne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i od
01.09 do 31.12
Woda górska
Sztuczna mucha.
Obwody pomocnicze.
W dkowanie
zabronione.
Woda górska
Sztuczna mucha.

Ropa

Zdynia

Od uj cia potoku Regetówka w m. Smerekowiec do
uj cia do Ropy.

Wisłoka

Zbiornik
Klimkówka
Ropa

Od uj cia potoku Zdynia do korony zapory w
Klimkówce.
1. Od zapory w Klimkówce do mostu drogowego w
ci gu drogi Szymbark-Bystra

2. Od mostu drogowego w ci gu drogi Szymbark-Bystra
do mostu na ul. Mickiewicza w Gorlicach.

3. Od mostu na ul. Mickiewicza w Gorlicach do uj cia
potoku Stró owianka w km 33,6.

Ropa

S kówka

Dopływy

4. Od uj cia potoku Stró owianka do uj cia potoku
Libuszanka w km 26,0.
Od uj cia potoku Małastówka do uj cia do Ropy.

Wszystkie niewyszczególnione dopływy w dorzeczu
Ropy.

Woda górska
Przyn ty sztuczne i ro linne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i od
01.09 do 31.12
Woda nizinna
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.1.c.
Woda górska
Przyn ty sztuczne i ro linne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i od
01.09 do 31.12
Woda górska
Przyn ty sztuczne.
Łowisko „Złów i Wypu ”
Dodatkowe zakazy zawiera pkt V.2.g
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i od
01.09 do 31.12
Obr b ochronny
W dkowanie
zabronione
Woda nizinna.
Ka da przyn ta
Woda górska
Przyn ty sztuczne i ro linne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i od
01.09 do 31.12
Obwody pomocnicze.
W dkowanie
zabronione.

Instrukcja prowadzania rejestru połowu ryb:
1.

Po przybyciu na łowisko w dkarz zobowi zany jest wypełni rubryki data, rzeka-zbiornik, miejscowo . Obowi zek ten dotyczy
ka dej zmiany łowiska wyszczególnionego w Wykazie wód.

2.

Ka da złowiona i zatrzymana ryba z gatunków obj tych limitem z wył czeniem okonia musi by po złowieniu niezwłocznie
odnotowana w rejestrze połowów.

3.

Uzupełnienie rubryki kg dotycz cej wagi złowionych ryb mo e by wykonane po opuszczeniu łowiska (np. w domu).

4.

Gatunki drobne ( np. ukleja, jazgarz ) wpisuje si do rejestru i nie wypełnia rubryki cm.

5.

W przypadku organizowania zawodów w dkarskich za rejestracj odpowiedzialny jest organizator imprezy.

6.

W dkarz przy zakupie składki okr gowej na 2014 rok zobowi zany jest zwróci niniejsze zezwolenie w macierzystym kole.
W dkarz z innego Okr gu zobowi zany jest do zwrotu zezwolenia w macierzystym kole lub przesłania go na adres Okr gu PZW
Nowy S cz. Zwrot zezwolenia jest warunkiem otrzymania zezwolenia na rok 2014.

7.

W przypadku wyczerpania kolumn rejestru połowu ryb nale y dopi
połowów.

kartk papieru, na której b dzie prowadzona dalsza ewidencja

REJESTR POŁOWU RYB
NA WODACH OKR GU NOWY S CZ NA ROK 2013
imi .................................................. nazwisko ....................................................
koło PZW .......................................... okr g PZW .......................................
Nr. Karty w dkarskiej……………………………………………………………
data

rzeka
zbiornik

miejscowo

gatunek
ryby

sztuk

cm

kg

Adnotacje osób uprawnionych do kontroli:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TABELA SKŁADEK OKR GOWYCH NA ROK 2013
L.p.
1
2

Nazwa
L
Składka okr gowa
podstawowa
członka PZW

3

P

4
5

L

Składki okr gowe i
okresowe dla
niezrzeszonych i
cudzoziemców

Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze rodków pływaj cych i
spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
G
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach
górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
P
Wszystkie wody i dozwolone metody połowu
L
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze rodków pływaj cych i
spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
G
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach
górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
P
Wszystkie wody i dozwolone metody połowu
1- dniowa
Wszystkie wody i dozwolone metody z prawem połowu ze rodków
pływaj cych i metod spinningow w wodach górskich w okresie 01.01. –
31.01 oraz 01.09. -31.12.2011.
1- dniowa
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze rodków
pływaj cych i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01
oraz 01.09 – 31.12.
3 -dniowa
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze rodków
pływaj cych i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01
oraz 01.09 – 31.12.
7 -dniowa
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze rodków
pływaj cych i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01
oraz 01.09 – 31.12.
1- dniowa
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze rodków
pływaj cych i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01
oraz 01.09 – 31.12.
roczna
P
Wszystkie wody i dozwolone metody połowu

Składka
uzupełniaj ca G

Składka uzupełniaj ca do składki okr gowej
uprawniaj ca do połowu spinningiem na wodach
górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.

Składka
uzupełniaj ca L

Składka uzupełniaj ca do składki okr gowej
uprawniaj ca do połowu ze rodków pływaj cych

Składka okr gowa
ulgowa członka
PZW

6
7
8

Składka okr gowa
członka uczestnika
PZW

9
10

11

Składka
okr gowa
okresowa
członka PZW

12

13

14

15
16
17

G

Obejmuje
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze rodków pływaj cych i
spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach
górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
Wszystkie wody i dozwolone metody połowu

18
19

20
21

Członkowie

Kwota zł
180,210,310,90,120,220,30,60,160,45,-

25,60,-

80,-

73,80,-

1020,90-

roczna

100,-

1 - dniowa

10,-

roczna

30,-

1 - dniowa

10,-

roczna

1.476,-

1 – dniowa (poniedziałek – czwartek)

61,50,-

22
23

Odcinek Specjalny
Łowisko
„DUNAJEC”

24
25

PZW

Niezrzeszeni
i cudzoziemcy

1 – dniowa (pi tek – niedziela)

73,80,-

półdniowa (poniedziałek – czwartek)

36,90,-

roczna

1.599,-

1 – dniowa

73,80,-

Zakres stosowanych ulg :
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Młodzie nie zrzeszona w PZW do lat 14, mo e w dkowa nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska
i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecno ci. Uprawnienie to dotyczy równie współmał onka członka
PZW.
Składk członkowsk członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzie do lat 16 w wysoko ci
25% warto ci znaku składki członkowskiej.
Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW s zwolnieni ze wiadcze członkowskich oraz składek
okr gowych na ochron i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadaj cej tytuł członka honorowego.
Członkowie PZW w wieku 16-24 lat - za okazaniem wa nej legitymacji szkolnej lub studenckiej, odznaczeni srebrn i
złot odznak PZW, m czy ni po uko czeniu 65 roku i kobiety po uko czeniu 60 roku ycia s uprawnieni do 50 %
zni ki w składce członkowskiej i okr gowej „L” na ochron i zagospodarowanie wód.
Członkowie PZW odznaczeni złot odznak z wie cami korzystaj z 75 % zni ki w składce członkowskiej i s
zwolnieni ze składki okr gowej „L” na ochron i zagospodarowanie wód.
Nie s obj te ulgami i zwolnieniami składki okresowe.

