ZARZĄDZENIE NR 13/ 2020
Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie zasad wędkowania na jeziorach WPN
w 2020 roku.
§1
Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2018 p.1614 j.t. ze zm.) wprowadza się do stosowania
ZASADY WĘDKOWANIA NA JEZIORACH WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE
2020 stanowiące załącznik do zarządzenia.
§2
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Jeziory, dnia 22.04.2020 r.

Załącznik
do zarządzenia nr 13/2020 z dnia 22.04.2020 r.
Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego

ZASADY WĘDKOWANIA NA JEZIORACH
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W SEZONIE 2020

1. Niżej wymienione jeziora, należące do WPN, udostępnia się do wędkowania w sezonie
2020 r:
- Jez. Łódzko – Dymaczewskie
- Jez. Witobelskie
- Jez. Wielkowiejskie
- Jez. Chomęcicko-Rosnowskie – dotyczy akwenów zlokalizowanych w granicach WPN
Udostępnienie do wędkowania nie dotyczy cieków połączonych z tymi jeziorami. Na
wymienionych jeziorach obowiązuje zakaz wędkowania od strony lasu z brzegu jeziora
na obszarze należącym do WPN. Na Jez. Wielkowiejskim obowiązuje całkowity zakaz
wędkowania z brzegu. Na Jez. Witobelskim obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi. Na Jez.
Łódzko-Dymaczewskim, na wschodnim brzegu, na odcinku od trzcinowiska (przy ujściu
rz. Trzebawki) do wsi Dymaczewo Stare oraz przy trzcinowisku (przy ujściu Samicy
Stęszewskiej z jeziora) obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w odległości mniejszej niż
25 m od linii trzcin lub brzegu.
2. Na jeziorach WPN do wędkowania uprawnione są osoby posiadające kartę wędkarską i
imienne zezwolenia na określone jezioro.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby:
- młodzież w wieku do 14 lat (z zastrzeżeniem p. 20)
- cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (zgodnie z ustawą o rybactwie
śródlądowym Dz.U. z 1985 nr 21, poz. 91 i zastrzeżeniem p. 21)
3. Ustala się okres wędkowania od 1 maja do 31 października 2020 r., z wyjątkiem Jez.
Wielkowiejskiego, na którym okres wędkowania kończy się 11.10.2020.
4. Określa się maksymalny limit zezwoleń dla niżej wymienionych jezior (maks. ilość
łowiących jednocześnie) :
- Jez. Chomęcicko-Rosnowskie – 60 szt.
- Jez. Łódzko-Dymaczewskie – 200 szt.
- Jez. Witobelskie – 150 szt.
- Jez. Wielkowiejskie – 40 szt.

5. Tabela opłat za wędkowanie na wodach WPN w sezonie 2020 r. (kwoty zł brutto)
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* - Jez. Łódzko-Dymaczewskie z brzegu i łodzi + Jez. Witobelskie z brzegu
** - wszystkie jeziora WPN, na których dozwolony jest połów z brzegu tzn. jeziora: ŁódzkoDymaczewskie, Witobelskie, Chomęcicko-Rosnowskie)
*** - wszystkie wymienione jeziora z brzegu i łodzi z wyjątkiem Jez. Witobelskiego, na
którym połów tylko z brzegu i Jez. Wielkowiejskiego, na którym połów tylko z łodzi
Osoby posiadające zezwolenie na połów z łodzi na danym jeziorze są również
upoważnione do wędkowania z brzegu na tym zbiorniku (nie dotyczy Jez.
Wielkowiejskiego)
- wędkowanie z brzegu = maks. 2 wędki zwykłe lub 1 spinning
- wędkowanie z łodzi = maks. 2 wędki zwykłe lub 1 spinning
6. Zabrania się zanęcania i dokarmiania ryb poprzez wsypywanie do wody karmy i zanęt
pod rygorem utraty zezwolenia na wędkowanie.
7. Zabrania się wędkowania z łodzi poza przyznanymi limitami z zastrzeżeniem p.8.
Limity te przedstawiają się następująco:
- Koło Mosina Miasto

- 25 łodzi na Jez. Łódzko - Dymaczewskim
(miejsce cumowania - Dymaczewo Stare)
- Koło Mosina „Hobby” - 15 łodzi na Jez. Łódzko - Dymaczewskim
(miejsce cumowania - Dymaczewo Stare)
- Koło Komorniki
- 25 łodzi na Jez. Chomęcicko-Rosnowskim
(miejsce cumowania - Jez. Rosnowskie)
- Koło Puszczykowo
- 5 łodzi na Jez. Łódzko - Dymaczewskim
(miejsce cumowania Dymaczewo Stare)
- Koło przy HCP
- 20 łodzi na Jez. Wielkowiejskim
(miejsce cumowania przy oddz. 122)

Koła zobowiązane są do udostępniania łodzi osobom zainteresowanym na zasadach
określonych własnym regulaminem oraz cumowania łodzi tylko w ww. wyznaczonych
miejscach.
Warunkiem do korzystania z limitów łodzi jest przedstawienie Dyrekcji WPN przez
poszczególne Koła, wykazu numerów rejestracyjnych łodzi (nie dotyczy Koła PZW przy
HCP).
Wielkopolski Park Narodowy wystawi zezwolenia na używanie ww. łodzi i przekaże je
do poszczególnych ww. kół PZW, gdzie będą do odbioru.
8. WPN może przyznawać dodatkowe zezwolenia na wędkowanie z łodzi, poza limitami o
których mowa w p.7.
9. W przypadku cumowania na jeziorach WPN, łodzie przetrzymywane w innych niż
wyznaczone miejsca oraz nie oznakowane zgodnie z przepisami w tym zakresie, będą
usuwane na koszt właściciela przez służby WPN.
10. Niżej wymienione jeziora przydziela się pod opiekę Kół PZW :
- Jez. Chomęcicko-Rosnowskie - Gminne Koło PZW Komorniki
- Jez. Łódzko-Dymaczewskie - Koło PZW Mosina – Hobby, Koło PZW Mosina
Miasto
- Jez. Wielkowiejskie - Koło PZW przy HCP w Poznaniu
Koła PZW sprawujące opiekę nad jeziorami, zobowiązane są do porządkowania brzegu
jeziora, nadzorowania używania łodzi zgodnie z określonymi zasadami oraz
współdziałania ze służbami Wielkopolskiego Parku Narodowego, Państwowej Straży
Rybackiej i Policji w zakresie zwalczania kłusownictwa na wodach udostępnionych do
wędkowania w WPN.
Po zakończonym sezonie Koła zobowiązane są do złożenia pisemnej informacji na temat
realizacji w/w ustaleń w terminie do 01.03.2021 r.
11. Zabrania się wędkowania z pomostów, kładek i innych budowli, pontonów i innych
środków pływających poza uzgodnionymi z WPN.
12. Zabrania się budowania pomostów, kładek i innych budowli i wykorzystywania ich do
wędkowania.
13. Na jeziorach WPN wolno wędkować tylko w porze dziennej. Za porę dzienną uważa się
czas pomiędzy godzinami: od 1 godziny przed wschodem słońca do 1 godziny po
zachodzie słońca.
14. Zabrania się organizowania imprez i zawodów wędkarskich bez zgody Dyrektora WPN.
15. W czasie połowu ryb, łowiący zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich zasad
bezpieczeństwa, w tym w szczególności przepisów wynikających z art. 3 ustawy z
18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

„Art.3 Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej
staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich
przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa w
art. 12 ust. 1;
3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych
warunków atmosferycznych;
4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego
technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów, o których
mowa w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach
nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób”.
16. Łowiący jest zobowiązany do utrzymania czystości i uprzątnięcia śmieci przed
rozpoczęciem i po zakończeniu wędkowania w promieniu 5 m od zajmowanego
stanowiska.
W przypadku stwierdzenia niestosowania się do ww. wymogu, pod rygorem utraty
zezwolenia i konsekwencji karnych
17. Zaleca się, aby w przypadku złowienia ryb z gatunków: leszcz, płoć, krąp, karaś
srebrzysty, nie wypuszczać ich z powrotem do wody, lecz zabierać z łowiska. Działanie
to jest związane z obserwowanym karłowaceniem populacji ryb karpiowatych,
występowaniem pasożytów oraz ekspansją gatunków obcych. W stosunku do tych
gatunków nie obowiązują limity ilościowe.
18. Zasady prowadzenia sprzedaży zezwoleń:
a/ druki zezwoleń zapewnia WPN
b/ sprzedaż prowadzona będzie w Dyrekcji WPN w Jeziorach od poniedziałku do
piątku w godz. od 700 do 1300 lub „on line” poprzez link
https://wielkopolskipn.eparki.pl/. W przypadku zakupu zezwolenia tą drogą
dokumentem uprawniającym do połowu jest wydrukowane zezwolenie lub, w
wyjątkowych sytuacjach, okazanie tego zezwolenia na ekranie smartfona,
c/ sprzedaż może być prowadzona również przez współpracujące z WPN Koła
PZW, które upoważnią pisemnie osoby do bezpośredniego pobierania i
sprzedaży zezwoleń oraz finansowego rozliczania się z ich sprzedaży z
Dyrekcją WPN. Wpłaty należności za sprzedane zezwolenia osoby te
dokonują min. 1 raz w miesiącu (w ustalonym terminie) do kasy WPN.
d/ inne podmioty upoważnione przez WPN, na ww. zasadach
e/ z osobą sprzedającą zezwolenie zostanie zawarta umowa – zlecenie na
prowadzenie sprzedaży zezwoleń. Osobie sprzedającej zezwolenia, WPN płacić
będzie 2 zł brutto za każde sprzedane zezwolenie
f/ lista punktów sprzedaży zezwoleń będzie udostępniona na stronie WPN
(www.wielkopolskipn.pl)
19. Do zniżki 50% ( dotyczy tylko zezwoleń sezonowych i 30 dniowych) uprawnieni są:
- emeryci i renciści, których miesięczne świadczenie (netto) wynosi nie więcej niż 2000 zł
(za okazaniem ostatniego odcinka renty lub emerytury bądź ostatniej decyzji o
wysokości przyznanego świadczenia lub w przypadku zakupu „on line” oświadczenia na
platformie płatniczej),
- młodzież ucząca się do 18 roku życia (liczy się cały rocznik) , za okazaniem legitymacji
szkolnej lub w przypadku zakupu „on line” oświadczenia na platformie płatniczej,
- osoby wskazane przez wymienione w p-cie 9 Koła PZW, po uzgodnieniu z Dyrektorem
WPN – maksymalnie 10 osób dla każdego Koła sprawującego opiekę nad jeziorami, które
wywiązało się z obowiązku złożenia pisemnej informacji, o której mowa w p. 10, za rok
2019.

20. Młodzież w wieku do 14 lat, może wędkować bez opłaty pod nadzorem pełnoletniego
opiekuna posiadającego kartę wędkarską i stosowne zezwolenie WPN, w ramach jego
limitu wędek oraz połowu. Wymagane jest udokumentowanie wieku.
21. Współmałżonek wędkującego posiadającego kartę wędkarską i stosowne zezwolenie
WPN może wędkować bez opłaty na zasadach, jak w p. 20. Wymagane jest
udokumentowanie faktu bycia współmałżonkiem.
22. Cudzoziemcy są zobowiązani udokumentować fakt czasowego przebywania w Polsce
(dowód tożsamości, paszport lub inny wiarygodny dokument).
23. Park przekaże Kołom wzór ankiety dotyczącej rejestracji połowów na poszczególnych,
przydzielonych pod opiekę jeziorach. Każde Koło jest zobowiązane do przekazania min.
10 ankiet wytypowanym przez siebie wędkarzom i zwrócenia wypełnionych do
Dyrekcji WPN w terminie do 01.03.2021 r. Osoby, które oddadzą w terminie
prawidłowo wypełnione i podpisane ankiety uprawnione będą do 10% zniżki na zakup
zezwolenia w roku 2021. Zniżki mogą się sumować z innymi.
24. W czasie wędkowania na wodach WPN obowiązują następujące limity dzienne ryb do
zabrania z łowiska :
- węgorz – 1 szt.,
- szczupak, sandacz (łącznie) – 2 szt.
- boleń – 1 szt.
- sum – 2 szt.
- okoń - 15 szt.
25. W czasie wędkowania na wodach WPN obowiązują okresy i wymiary ochronne, o
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących
w wodzie z następującymi odstępstwami – wymiar ochronny szczupaka i sandacza – do
50 cm.
26. W zakresie amatorskiego połowu ryb w kwestiach nie uregulowanych wyżej,
obowiązują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 125 t. jedn. ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
wynikające z Ustawy o ochronie przyrody z dnia16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018
p.1614 j.t. ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 w
sprawie WPN (Dz.U. 130 poz.613).
27. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszymi zasadami na wniosek określa Dyrektor
WPN

