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ZEZWOLENIE
JEDNODNIOWE

INSTRUKCJA WYPE£NIANIA ZEZWOLENIA:

1.Zezwolenie sk³ada siê z dwóch czêœci , czêœci mniejszej B i wiêkszej A
2.Przed przyst¹pieniem do po³owu nale¿y d³ugopisem wpisaæ w zezwoleniu w obydwu czêœciach A i B wpisaæ: imiê, 
nazwisko, datê (dzieñ/miesi¹c/rok), numer karty wêdkarskiej oraz zaznaczyæ  X  symbol ³owiska (w wiêkszej czêœci A)
3.Nastêpnie mniejsz¹ wypisan¹ czêœæ B zezwolenia nale¿y oderwaæ w miejscu wyznaczonym i umieœciæ w skrzynce znajduj¹cej 
siê na ³owisku, wiêksz¹ czêœæ A nale¿y zachowaæ.
4.Po zakoñczeniu po³owu  nale¿y wiêksz¹ czêœæ A  umieœciæ w skrzynce znajduj¹cej siê na ³owisku.
5.SZCZEGÓ£OWY REGULAMIN PO£OWU ZNAJDUJE SIÊ NA ODWROCIE  STRONY 

SYMBOL
£OWISKA 

IMIÊ I NAZWISKO

DATA

NUMER KARTY WÊDKARSKIEJ

GDÓW BONARKA PARK 
WIELICZKA

........./........./..............

ZEZWOLENIE JEDNODNIOWE 
BEZ MO¯LIWOŒCI 
ZABIERANIA RYB

Nr:

CZÊŒÆ

A
Po zakoñczeniu po³owu

umieœciæ w skrzynce
znajduj¹cej siê na ³owisku.

&TU ODCI¥Æ

Nr:

Na ³owiskach Ma³opolskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego nale¿y obowi¹zkowo posiadaæ Kartê Wêdkarsk¹.

cena:

20z³.

ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka

KRS 0000435155, REGON 122672038, NIP 6832080142

NR. KONTA BANK SPÓ£DZIELCZY W WIELICZCE   39 86190006 0010 0200 9377 0001

Ma³opolski Zwi¹zek Wêdkarski

IMIÊ I NAZWISKO

DATA
........./........./..............

Przed przyst¹pieniem
do po³owu nale¿y umieœciæ
w skrzynce znajduj¹cej siê

na ³owisku.



1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania 

amatorskiego po³owu ryb na wodach zbiorników ,,Lin" w 

Gdowie, ,,Park Mickiewicza" w Wieliczce, ,,Bonarka" w 

Krakowie.

2. Warunki uprawiania amatorskiego po³owu ryb reguluje:

- Ustawa o Rybactwie Œródl¹dowym z 18.04.1985r. z 

póŸniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej 

podstawie

- Zezwolenie na amatorski po³ów ryb na wodach 

udostêpnionych do po³owu przez Zarz¹d MZW w 

Wieliczce , wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 

18.04.1985r. o rybactwie œródl¹dowym, przyjête uchwa³¹ 

zarz¹du MZW w Wieliczce nr   z  dnia

- Regulamin Amatorskiego Po³owu Ryb MZW.
-Zezwolenie jednodniowe wa¿ne jest z kart¹ 
wêdkarsk¹.

3.Zezwolenie wa¿ne jest dobê od godz. 00:01 do godz. 

24:00.

4.Do kontroli nale¿y zachowaæ dowód wp³aty z wpisan¹ 

dat¹ wêdkowania oraz nazw¹ ³owiska w tytule (dotyczy 

przelewów bankowych).

5.Obowi¹zkiem jest posiadanie wypychacza oraz podbieraka 

na stanowisku wêdkarza.

6.Obowi¹zuje zakaz wêdkowania na zbiorniku podczas 

odbywaj¹cych siê zawodów.

7.MZW zastrzega sobie mo¿liwoœæ, wprowadzania zmian 

w ci¹gu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do 

odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego 

niezale¿nych. Ze zmianami mo¿na zapoznaæ siê na stronie 

http:// wêdkarstwo-ma³opolska.pl/.

8.Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacj¹ 

powy¿szych warunków.

3/4/2020  

27.04.2020r.

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego po³owu ryb.

1. Rodzaje wód i przynêt okreœla pkt. nr 1 do niniejszego 

zezwolenia.

2.Wody nie wymienione w pkt. nr 1 nie s¹ udostêpnione 

do amatorskiego po³owu ryb.

3. Ka¿dy wêdkarz posiadaj¹cy zezwolenie roczne MZW ma 
prawo i obowi¹zek kontroli drugiego wêdkarza w razie 
widocznego ³amania regulaminu.

4.Zabrania siê:

- ZABIERANIA RYB WSZYSTKICH GATUNKÓW

- po³owu na ¿yw¹ i martw¹ rybkê oraz jej czêœci,
- u¿ywania drewnianych podpórek,
- po³owu przy u¿yciu kuszy,
- budowy pomostów,
- u¿ywania œrodków p³ywaj¹cych oraz ³ódek zanêtowych i 
urz¹dzeñ sterowanych  drog¹ radiow¹.
- przywo¿enia œmieci z zewn¹trz,
- wêdkowania po zarybieniu przez 48 godz.(po³ów ryb po 
zarybieniu jest    traktowany jak ³owienie bez zezwolenia, 
wêdkarz ma obowi¹zek sprawdziæ czy na zbiorniku jest 
mo¿liwoœæ wêdkowania),
- po³owu w tarliskach po³owu ze spustów wody,
- po³owu ryb ozdobnych,
- po³owu z pod lodu na wiêcej ni¿ jedn¹ wêdkê,
-parkowania pojazdów w bezpoœrednim s¹siedztwie 
wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg),
5.Zezwala siê:
- na rozbijanie namiotów, przyczep campingowych 
i ''Camperów” tylko podczas wêdkowania.

- ³owienia na dwie wêdki - dotyczy Park Mickiewicza,

Za wêdkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10 m grozi utrata zezwolenia. Nie przestrzeganie warunków 
zezwolenia przez osobê dokonuj¹c¹ amatorskiego po³owu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Œródl¹dowym. Nie 
przestrzeganie ustaleñ zawartych w regulaminie grozi utrat¹ zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego 
zezwolenia. 

MZW nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za ewentualne wypadki w czasie wêdkowania. Osobie posiadaj¹cej zezwolenie 
jednodniowe na amatorski po³ów ryb wêdk¹ i naruszaj¹cej jej warunki osoby upowa¿nienie do kontroli mog¹ odebraæ zezwolenie 
za potwierdzeniem.

Zabrania siê dokonywania skreœleñ lub poprawek  w zezwoleniu oznaczonym liter¹ A i B 
czynnoœci te bêd¹ traktowane jako naruszenie podstawowych warunków po³owu ryb.

&TU ODCI¥Æ

REGULAMIN ZEZWOLENIA JEDNODNIOWEGO 2021r. 
Ma³opolski Zwi¹zek Wêdkarski Wieliczka

Wody nizinne przynêty naturalne i sztuczne

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administratorem Pañstwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Ma³opolski Zwi¹zek 
Wêdkarski ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak¿e jest warunkiem zakupu zezwolenia. 
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji niniejszej informacji, szczegó³owy zapis dostêpny jest w siedzibie Ma³opolskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego,  
ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka.


