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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REGULAMIN WĘDKOWANIA 
w zbiornikach retencyjnych 

 

I. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Zasadniczym przeznaczeniem zbiorników jest osłona przeciwpowodziowa. 
2. Zbiorniki oraz tereny wokół nich, są ogólnodostępne, nie ogrodzone. 
3. Zbiornikami opiekują się koła PZW wyznaczone przez Okręg PZW w Gdańsku. 

4. W zbiornikach dopuszcza się połów ryb z brzegu, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego 
Połowu Ryb (RAPR) i zasadami obowiązującymi w PZW. 

5. Wędkarze muszą bezwzględnie przestrzegać zasady i ograniczenia wynikające z tablic 
informacyjnych służb komunalnych miasta Gdańska na danym zbiorniku. 

6. Uprawnionymi do wędkowania są osoby posiadające „Kartę Wędkarską” oraz „Zezwolenie”, 
wydawane przez koła wędkarskie oraz Biuro Okręgu PZW Gdańsk. 

7. „Rejestry Połowu Ryb” nie obowiązują. 
8. Z obowiązku posiadania „Karty Wędkarskiej” zwolnione są osoby do lat 14, ale wędkować 

mogą pod opieką osoby dorosłej posiadającej „Kartę Wędkarską” i „Zezwolenie”. 
9. Zarybianie zbiorników i odłowy kontrolne mogą prowadzić wyłącznie służby ichtiologiczne 

Okręgu PZW w Gdańsku, jako Opiekun Wód. 
10. We wszystkich sprawach Opiekunowie Wód kontaktują się z Kierownikami i Mistrzami 

Rejonów wyznaczonymi przez Melioracje Gdańskie. 

 
II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Wędkowanie z osobą współwędkującą może odbywać w ramach jednego stanowiska. 
2. Zabrania się: 

- połowu ryb z lodu; 
- niszczenia umocnień skarp, grobli, znaków wodnych i urządzeń melioracyjnych; 
- biwakowania, rozpalania ognisk, patroszenia ryb i zaśmiecania terenu; 
- spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym. 
- spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia. 

3. Na wszystkich zbiornikach obowiązuje zakaz wędkowania w okresie 14 dni po dokonanych 
zarybieniach. 

4. Wędkujący są zobowiązani poddać się kontroli służbom do tego powołanym. 

 

 
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku 

www.pzw@pzw.gda.pl 
 

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, przejmując pod opiekę zbiorniki 
retencyjne m. Gdańska zobowiązał się udostępnić je do wędkowania na zasadach 
wynikających z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu 
Ryb PZW, które określają, że podstawowym warunkiem wędkowania na wodach stanowiących 
własność Skarbu Państwa jest posiadanie Karty Wędkarskiej. 

 
III. ZASADY UZYSKANIA KARTY WĘDKARSKIEJ 

 

1. Zapoznać się z Ustawą o rybactwie śródlądowym i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb 
PZW (RAPR) – dostępny w każdym kole wędkarskim oraz w Internecie na stronie Okręgu 
www.pzw@pzw.gda.pl 

2. Wykazać się znajomością zasad przed Komisją Egzaminacyjną dowolnego koła wędkarskiego  
w Okręgu  -  informacja  na  tablicach  informacyjnych wluwbw.pzw@pzw.gda.pl. Opłaty za 
egzamin: - dzieci i młodzież ucząca się do lat 16 (leg. szkol) – zwolnieni z opłat; 

- pozostali - 30,- zł (brutto). 

http://www.pzw@pzw.gda.pl
http://www.pzw@pzw.gda.pl
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3. Z zaświadczeniem o zdaniu egzaminu, jednym zdjęciem i wnioskiem o wydanie karty 
wędkarskiej należy zgłosić się do Urzędu Miasta, Wydział Środowiska lub Starostwa 
właściwego dla miejsca zamieszkania – opłata 10,- złotych. 

4. Po uzyskaniu Karty Wędkarskiej, można wstąpić w szeregi Polskiego Związku Wędkarskiego 
i uzyskać prawo do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu - około 6000 tyś. ha, wybrać 
inny wariant - lub wykupić zezwolenie jedynie na wody retencyjne. 

 
I V. OPŁATY NA WĘDKOWANIE W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH 

 

Wysokość opłat za wędkowanie i uzyskanie zezwolenia jest uzależniona od tego czy jesteśmy 
członkami PZW czy osobami niezrzeszonymi. W Okręgu Gdańskim obowiązują następujące 
zasady: 

1. Nie wnoszą składek: 

- członkowie PZW, którzy opłacili składki na wody nizinne lub górskie, bądź wykupili 
składkę na jedno łowisko albo wnieśli dowolną składkę uzupełniającą; 

- dzieci do lat 14, ale wędkować mogą pod opieką osób dorosłych posiadających Kartę 
Wędkarską; 

- członkowie honorowi PZW. 

2. Pozostałe osoby wnoszą składki / opłaty w wysokości wg taryfikatora na dany rok: 

W roku 2023 obowiązują następujące: 

- 10,- PLN - członkowie PZW począwszy od 15. roku życia; 

- 50,- PLN - osoby niezrzeszone i cudzoziemcy; 
W kolejnych latach, wysokość opłat zgodnie z cennikiem składek na dany rok. 

UWAGA! - cudzoziemcy (czasowo mieszkający w Polsce) nie muszą posiadać karty 
wędkarskiej. 

 
 

V. SPOSÓB I MIEJSCE NABYCIA ZEZWOLENIA NA WĘDKOWANIE 
W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH 

 

 

1. Członkowie okręgu gdańskiego PZW, którzy nie wykupili żadnej składki okręgowej: 

• w macierzystym kole wędkarskim, uiszczają składkę otrzymują znaczek wklejany do 
legitymacji oraz zezwolenie (kartonik). 

2. Członkowie PZW: - w banku lub poczcie na konto: 71 1160 2202 0000 0001 7552 0735 

z potwierdzoną datą wpłaty; 
- na druku obowiązkowo musi być formuła: 

Nazwisko i Imię, 

Zezwolenie – Wody Retencyjne, 2023 rok; 
Nr Karty Wędkarskiej ...... 
Nr legitymacji członkowskiej ......... 

3. Niezrzeszeni i cudzoziemcy: 
- w banku lub poczcie na konto: 71 1160 2202 0000 0001 7552 0735 

z potwierdzoną datą wpłaty; 
- na druku obowiązkowo musi być formuła: 

Nazwisko i Imię, 
Zezwolenie – Wody Retencyjne, 2023 rok; 
Nr Karty Wędkarskiej ...... ( nie dotyczy cudzoziemców) 

 
 

Chętni do wstąpienia w szeregi PZW mogą uzyskać informację od opiekunów wód lub na 
stronie Internetowej Okręgu Gdańskiego PZW. 



VI. ZBIORNIKI RETENCYJNE GDAŃSKA I ICH OPIEKUNOWIE 
 

 

L.p. Nazwa Zbiornika Zlewnia 
Pow. 
[ha] 

Odpowiedzialny ze strony 
PZW 

1. „Orłowska”  
 
 
 
 
Potok Oliwski 

0,58  
 

 
Koło Nr 3 Gdańsk – Oliwa  

2. „Chłopska” 1,20 

3. „Subisława” 3,10 

4. „Grunwaldzka” 1,69 

5. „Spacerowa” 1,08 

6. „Bytowska Nr 4” 0,64 

7. „Bytowska Nr 4a” 0,83 

8. „Owczarnia” 1,20 Koło nr 4 

Gdańsk - Portowa 

9. „Klukowo” Potok Strzelenka 1,46  
 

                - 
10. „Kiełpinek” Potok Strzyża 2,17 

11. „Rębiechowo III” Potok Strzelenka 1,97 

12. „Budowlanych II” 0,75 

13. „Świętokrzyska Nr 1”  
 

 
Potok Oruński 

6,80 - 

14. „Świętokrzyska Nr 2” 7,50 Koło Nr 58 Kolbudy  

15. „Wieżycka” 0,51 - 

16. „Wielkopolska” 1,15  
 

Koło Nr 128 „Portal” 

17. „Kolorowy” Potok Maćkowy 0,76 

18. „Augustowska”  
Potok Oruński 

1.13 

19. „Jeleniogórska” 1,09 

20. „Warszawska” 0,71 

21. „Platynowa” Kanał Raduni 0,63 - 

22. „Górne Młyny”  
Potok Strzyża 

0,42  
 
- 
 

23. „Ogrodowa” 0,30 

24. „Wileńska” 1,28 Koło Nr 4 Gdańsk - Portowa 

25. „Zabornia”  
 

Potok Siedlecki 

0,42  

 
Koło Nr 1 Gd. Śródmieście  

26. „Myśliwska” 0,64 

27. „Łabędzia” 1,79 

28. „Jabłoniowa” 1,88 

29. „Cedrowa” 1,04 

  

Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, „Gdańskie Melioracje” Spółka z o.o. 
zwróciła się do Okręgu PZW w Gdansku o wykreślenie z Wykazu zbiornika „Bielkówko”. 


