
Dla wędkarzy

 

Na terenie powiatu leszczyńskiego działa jeden podmiot użytkujący rybacko jeziora: Okręg

Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu (Zespół Rybacko - Wędkarski w Osiecznej).

Podmiot ten ma prawo w określonym zakresie, wydawać własne - wewnętrzne regulaminy

dotyczące zasad wędkowania na podległych mu akwenach. Dlatego też przed udaniem się na

łowisko należy sprawdzić, kto jest rybackim gospodarzem wody, na terenie którego połów

będzie się odbywał i jakie obowiązują tam przepisy.

Wędkowanie na jeziorach powiatu leszczyńskiego (i nie tylko) wymaga posiadania przez

wędkarza następujących dokumentów (pozwoleń):

• Karty wędkarskiej - kartę wędkarską dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego wydaje

Starosta Leszczyński.

Wydanie karty wędkarskiej:

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(Dz.U. z 2019 r. poz.2168)                 

Wymagane dokumenty:

           

1. Wniosek o wydanie karty

2. Potwierdzenie złożenia egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją

powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb.

3. Fotografia – 1 szt.

Opłata za wydanie karty wędkarskiej – 10,00 zł – płatne na konto Starostwa Powiatowego w

Lesznie.

Termin załatwienia sprawy: do dwóch tygodni.

• legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Wędkarskiego (wydawana przez koła

wędkarskie) oraz opłacenia składki członkowskiej (wysokość składki na stronie

http://www.pzw.org.pl)

• wykupienie zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach nizinnych z brzegu lub z łodzi (w

przypadku łowienia z łodzi – wymagane jest dokonanie rejestracji sprzętu pływającego

służącego do połowu ryb)

Rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb dokonuje się w Starostwie

Powiatowym

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie

śródlądowym  (Dz.U. z 2019 r. poz.2168)   

Wymagane dokumenty: Wniosek właściciela w sprawie wpisu do rejestru sprzętu pływającego

służącego do połowu ryb oraz wydania zaświadczenia o dokonanej rejestracji

Opłata za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł – płatne na konto Starostwa Powiatowego w

Lesznie.

Termin załatwienia sprawy: do dwóch tygodni.

Przydatne adresy:

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Wydział Ochrony Środowiska i Transportu

Tel. 65 529 68 32
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Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno
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PZW Okręg w Poznaniu, Zespół Rybacko – Wędkarski w Osiecznej

ul. Śmigielska 11, 64-113 Osieczna

Tel. 65 535 05 75

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest

włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

document.getElementById('cloak09037d01da09529724520d034ab2c554').innerHTML = '';

var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var

addy09037d01da09529724520d034ab2c554 = 'biuro.osieczna' + '@';

addy09037d01da09529724520d034ab2c554 = addy09037d01da09529724520d034ab2c554

+ 'pzw' + '.' + 'poznan' + '.' + 'pl'; var addy_text09037d01da09529724520d034ab2c554 =

'biuro.osieczna' + '@' + 'pzw' + '.' + 'poznan' + '.' +

'pl';document.getElementById('cloak09037d01da09529724520d034ab2c554').innerHTML+=

''+addy_text09037d01da09529724520d034ab2c554+'';  

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu

ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań

Tel. 61 829 05 30

www.pzw.poznan.pl

Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu

Posterunek Rejonowy w Lesznie

ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno 

Tel. 65 520 59 01

Tel.kom. 512 260 506

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest

włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

document.getElementById('cloak5d7d3e7cd17db007c748730afb139c4e').innerHTML = ''; var

prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var

addy5d7d3e7cd17db007c748730afb139c4e = 'leszno' + '@';

addy5d7d3e7cd17db007c748730afb139c4e = addy5d7d3e7cd17db007c748730afb139c4e +

'psr' + '.' + 'poznan' + '.' + 'pl'; var addy_text5d7d3e7cd17db007c748730afb139c4e =

'leszno' + '@' + 'psr' + '.' + 'poznan' + '.' +

'pl';document.getElementById('cloak5d7d3e7cd17db007c748730afb139c4e').innerHTML +=

''+addy_text5d7d3e7cd17db007c748730afb139c4e+'';  
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