
PODSTAWOWE WARUNKI WĘDKOWANIA NA WODACH  
GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ZBĄSZYŃ SPÓŁKA Z O.O. W SEZONIE 2019 

 sezon wędkarski na udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wodach Gospodarstwa obejmuje następujące okresy: połów  
z brzegu i z pokrywy lodowej - od 1 stycznia do 31 grudnia, połów ze sprzętu pływającego - od 15 maja do 31 grudnia,  
za wyjątkiem j. Niesłysz i Wilkowskiego – w przypadku tych łowisk od 1 maja do 31 grudnia 

 podstawową porą wędkowania w wodach Gospodarstwa jest pora dzienna, to znaczy od wschodu do zachodu słońca,  
zgodnie z godzinami tych zjawisk podanymi w kalendarzu 

 na wybranych wodach Gospodarstwa po wykupieniu stosownego zezwolenia możliwe jest wędkowanie również w porze nocnej, 
jednakże wyłącznie z brzegu, metodą spławikowo-gruntową od zachodu do wschodu słońca 

 na wodach Gospodarstwa dozwolone jest wędkowanie z brzegu, z pokrywy lodowej oraz z zarejestrowanego i odpowiednio oznako-
wanego sprzętu pływającego metodą spławikowo-gruntową, spinningową oraz muchową. Połów z pokrywy lodowej, metodą spinnin-
gową oraz muchową nie wymaga żadnych dopłat do nabytego zezwolenia na wędkowanie. Całkowicie zabroniona jest metoda 
trollingowa (połów ryb na przynętę holowaną za sprzętem pływającym) 

 połów ryb metodą spinningową przy wędkowaniu z brzegu oraz ze sprzętu pływającego dozwolony jest wyłącznie w okresie  
od 15 maja do 31 grudnia, za wyjątkiem j. Niesłysz i Wilkowskiego – od 1 maja do 31 grudnia 

 zezwolenie na połów ze sprzętu pływającego upoważnia jednocześnie do wędkowania z brzegu oraz z pokrywy lodowej, zaś  
zezwolenie na wędkowanie z brzegu również do połowów podlodowych 

 obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: okoń, wzdręga, jelec - do 15 cm; sielawa - do 18 cm; jaź, lin, kleń, miętus - do  
25 cm; karp - do 30 cm; sieja - do 35 cm; boleń -do 40 cm; sandacz, szczupak - do 50 cm; węgorz - do 60 cm; sum - do 70 cm 

 obowiązują następujące okresy ochronne ryb: miętus - od 1 grudnia do końca lutego, sandacz - od 1 marca do 31 maja, sielawa  
i sieja - od 15 października do 31 grudnia, sum - od 1 stycznia do 31 maja, szczupak - od 1 stycznia do 30 kwietnia, węgorz - od  
1 grudnia do 31 marca 

 obowiązują następujące dzienne (dobowe w przypadku połowów również w porze nocnej) limity ilościowe: boleń, sandacz, sieja, 
szczupak – do 2 sztuk łącznie; miętus, sum węgorz - do 2 sztuk; karp, lin - do 3 sztuk łącznie, łączna ilość ryb objętych dziennymi,  
a w przypadku połowów także w porze nocnej – dobowymi, limitami ilościowymi nie może przekroczyć 10 sztuk, w wypadku płoci, 
leszcza, krąpia, uklei, karasia srebrzystego, amura białego, tołpygi białej i pstrej oraz sumika karłowatego nie obowiązuje dzienny 
(dobowy w przypadku połowów również w porze nocnej) limit wagowy 5 kg  

W sezonie 2019 obowiązują trzy grupy cenowe wód obejmujące następujące łowiska: 

GRUPA 
CENOWA 

WOJE- 
WÓDZTWO 

WODY (ŁOWISKA) WCHODZĄCE W SKŁAD DANEJ GRUPY CENOWEJ 

I  
GRUPA 

wielko- 
polskie 

J. Wąchabno (Wąchabskie); J. Kopanickie; J. Grójeckie z odcinkiem Kanału Chobienickiego (Grójeckiego)  
od mostu w Grójcu Wielkim do wpływu do tego akwenu oraz z odcinkiem Obry o długości 700 m od wypływu  
rzeki z tego akwenu do wysokości tzw. „góralskiego domku”; J. Nowowiejskie z odcinkiem Obry o długości  
300 m przed jej wpływem do tego akwenu od wysokości tzw. „domku góralskiego”; J. Wolsztyńskie z Dojcą  

od mostu na drodze Kiełpiny - Barłożnia Wolsztyńska (Stary Młyn) do wysokości 50 m przed jazem w Wolsztynie; 
J. Obrzańskie (Oberskie) ze Środkowym Kanałem Obry od mostu na drodze Kębłowo Kolonia - Leśniczówka 

Zacisze do ujścia do tego jeziora; Obra (Północny Kanał Obry) od mostu w Małej Wsi do wpływu do  
J. Nowowiejskiego z jej rozlewiskami koło J. Kopanickiego z wyłączeniem Kanału Chobienickiego  

(Grójeckiego) stanowiącego jej fragment i jednocześnie osobne łowisko; Kanał Chobienicki (Grójecki)  
będący odcinkiem Obry od jego wypływu z J. Chobienickiego do wpływu do J. Grójeckiego; ponadto Obra  

w Zbąszyniu na odcinku od 200 m poniżej jazu w Przyprostyni - Perzynach do mostu przy ul. Mostowej, Dojca 
od mostu drogi Kiełpiny-Barłożnia Wolsztyńska (Stary Młyn) do jej ujścia do Północnego Kanału Obry  

z wyłączeniem odcinka od punktu 50 m przed jazem w Wolsztynie do wpływu do J. Berzyńskiego oraz Szarka  
na całej jej długości lecz tylko w wypadku zezwoleń okresowych, w przypadku zezwoleń całosezonowych  
te trzy łowiska wchodzą w skład odrębnej, najtańszej kategorii cenowej uwidocznionej na drukach zezwoleń 

lubuskie 

J. Niesłysz (Niesulice); J. Wilkowskie z Borowianką na odcinku od jej wypływu z tego jeziora do drogi Świebo-
dzin – Ołobok; J. Ołobok (Czerniak) z Borowianką na odcinku od drogi Świebodzin - Ołobok do ujścia do  

Ołoboku; J. Lubogóra ze Świebodką (Łękinią) źródeł do drogi Świebodzin – Ołobok; J. Niedźwiedno  
(Chociule) ze Świebodką od drogi Świebodzin - Ołobok do ujścia do niej Lisicy; J. Łąkie (Trzeboch)  

z odpływem z niego oraz z Lisicą; J. Cibórz (Ciborze); Zbiorniki i kanały (odcinki) Ołoboku nr 1, 2, 3 i 5  
łącznie ze Świebodką od wpływu do niej Lisicy do jej ujścia do Zbiornika nr 5; ponadto Kanał (odcinek  

Ołoboku) nr 0 k. Mostków lecz tylko w wypadku zezwoleń okresowych, w przypadku zezwoleń cało-
sezonowych łowisko to wchodzi w odrębną najtańszą kategorię cenową uwidocznioną na drukach zezwoleń 

II  
GRUPA 

wielko-
polskie 

J. Chobienickie z odcinkiem Kanału Chobienickiego (Grójeckiego) od wypływu z tego akwenu do mostu  
w Grójcu Wielkim oraz z Szarką na całej jej długości; J. Wielkowiejskie; J. Mączne 

lubuskie J. Lubinickie (Poznańskie) z Lubinicą od jej wypływu z jeziora do ujścia do Gniłej Obry 

III  
GRUPA 

wielko- 
polskie 

J. Zbąszyńskie (Błędno); J. Berzyńskie z Dojcą na odcinku od jej wypływu z tego jeziora do ujścia do  
Północnego Kanału Obry  

lubuskie Zbiorniki i kanały (odcinki) Ołoboku nr 8, 9 i 10 łącznie wraz z Ołoboczkiem (Słomką) 

Odrębną, najniższą kategorię cenową w wypadku zezwoleń całosezonowych stanowa cztery akweny: Obra w Zbąszyniu na odcinku od  
200 m poniżej jazu w Przyprostyni-Perzynach do mostu przy ul. Mostowej, Kanał (odcinek) Ołoboku nr 0 koło Mostków, Dojca od mostu 
drogi Kiełpiny-Barłożnia Wolsztyńska (St. Młyn) do jej ujścia do Północnego Kanału Obry z wyłączeniem odcinka od punktu 50 m przed 
jazem w Wolsztynie do wpływu do J. Berzyńskiego oraz Szarka na całej długości – patrz tabela cennika zezwoleń całosezonowych. 

 



CENNIK ZEZWOLEŃ OKRESOWYCH 

Sposób i okres połowu, grupa 
cenowa wód/wartość zezwolenia 

1 dzień
(doba 3) 

3 dni (doby 3) 7 dni (dób 3) 14 dni (dób 3) 

I grupa II grupa III grupa I grupa II grupa III grupa I grupa II grupa III grupa 

Połów z brzegu i z lodu w dzień 22,- 35,- 40,- 45,- 50,- 70,- 80,- 60,- 80,- 100,- 

Połów z brzegu z porą nocną 1 35,- 55,- 65,- 75,- 75,- 95,- 105,- 90,- 120,- 140,- 

Połów ze sprzętu pływającego 2

oraz z brzegu i z lodu w dzień 26,- 45,- 50,- 60,- 60,- 90,- 100,- 85,- 110,- 140,- 

Połów z łodzi 2 i z lodu w dzień
oraz z brzegu z porą nocną 1 

40,- 65,- 75,- 90,- 85,- 115,- 125,- 110,- 140,- 160,- 

Dopłata do pory nocnej z brzegu 1 14,- 30,- 35,- 40,- 

1 - dotyczy jezior: Niesłysz, Wilkowskie, Lubinickie (Poznańskie), Cibórz, Łąkie, Lubogóra, Niedźwiedno, Grójeckie, Wolsztyńskie, Berzyń-
skie Obrzańskie oraz Zalewu (kanału) nr 10 na Ołoboku i rozlewisk Obry k. J. Kopanickiego; 2 – połów z łodzi zabroniony na  
J. Lubinickim, Obrze od mostu w Małej Wsi do J. Wielkowiejskiego z jej rozlewiskami, Kanałach (zbiornikach) Ołoboku nr 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9 
koło Mostków, Kanale Chobienickim (Grójeckim), Szarce, Dojcy i pozostałych ciekach; 3 – wędkowanie z porą nocną dozwolone jest od 
wschodu słońca do jego następnego wschodu w każdej z dób okresu zezwolenia 

CENNIK ZEZWOLEŃ CAŁOSEZONOWYCH 

Sposób połowu/łowisko/grupa 
cenowa/ 

wartość zezwolenia 

Obra 
w Zbąszyniu, 

Kanał nr 0, 
Dojca, Szarka 

Jedno łowisko poza Obrą w Zbąszyniu,
Kanałem (odcinkiem) Ołoboku nr 0  

koło Mostków, Dojcą i Szarką 

Wszystkie
udostępnione 

wody  
Gospodarstwa I grupa II grupa III grupa 

Połów z brzegu i z lodu w porze dziennej   45,- 135,- 155,- 165,- 350,- 

Połów z brzegu z porą nocną 1, 2 X 170,- 200,- 220,- 420,- 

Połów ze sprzętu pływającego 2 
oraz z brzegu i z lodu w porze dziennej 

  65,- 150,- 180,- 240,- 440,- 

Połów z łodzi 2 i z lodu w porze dziennej
oraz z brzegu z porą nocną 1, 3 X 190,- 230,- 280,- 480,- 

Dopłata do pory nocnej z brzegu 1, 3 X 60,- 80,- 

1 - dotyczy jezior: Niesłysz, Wilkowskie, Lubinickie (Poznańskie), Cibórz, Łąkie, Lubogóra, Niedźwiedno, Grójeckie, Wolsztyńskie, Be-
rzyńskie, Obrzańskie; 2 – połów z łodzi zabroniony na J. Lubinickim, Obrze od mostu w Małej Wsi do J. Wielkowiejskiego z jej rozlewi-
skami, Kanałach (zbiornikach) Ołoboku nr 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, Kanale Chobienickim (Grójeckim), Szarce, Dojcy i pozostałych ciekach;  
3 – wędkowanie z porą nocną dozwolone jest od wschodu słońca do jego następnego wschodu w każdej z dób okresu zezwolenia

Możliwe jest dokonanie dopłaty do wcześniej zakupionego zezwolenia na wędkowanie na jednym łowisku z poszczególnych grup 
cenowych uprawniającej do amatorskiego połowu ryb na wszystkich udostępnionych do tego wodach Gospodarstwa, oczywiście w takim 
zakresie, jaki wynika z wysokości wniesionej dopłaty uzależnionej od sposobu i pory połowu. Uwaga! – dopłata musi „współgrać” 
z uprawnieniami wynikającymi z zezwolenia na jedno łowisko, w tym z zaszeregowania go do określonej grupy cenowej –  
innym słowy zabroniona jest sprzedaż -  kupno dopłaty na wędkowanie na wszystkich wodach wyznaczonej dla łowiska z II lub 
III grupy cenowej do zezwolenia dla łowiska z I grupy cenowej, w porze nocnej do zezwolenia na jedno łowisko w porze dzien-
nej, na wędkowanie ze sprzętu pływającego do zezwolenia na połów z brzegu, itp. 

CENNIK ZEZWOLEŃ – DOPŁAT NA AMATORSKI POŁÓW RYB NA WSZYSTKICH  
UDOSTĘPNIONYCH DO TEGO WODACH GOSPODARSTWA 

Sposób połowu/wartość zezwolenia - dopłaty 

Dopłata do zezwolenia na wszystkie udostępnione 
do wędkowania wody GR ZBĄSZYŃ SP. Z O.O. 

do łowiska  
z I grupy 

do łowiska 
z II grupy 

do łowiska 
z III grupy 

Połów z brzegu i z lodu w porze dziennej 215,- 195,- 185,- 

Połów z brzegu z porą nocną 1, 2 250,- 220,- 200,- 

Połów ze sprzętu pływającego 2 oraz z brzegu i z lodu w porze dziennej 290,- 260,- 200,- 

Połów z łodzi 2 i z lodu w porze dziennej oraz z brzegu z porą nocną 1, 3 290,- 250,- 200,- 

1 - dotyczy jezior: Niesłysz, Wilkowskie, Lubinickie (Poznańskie), Cibórz, Łąkie, Lubogóra, Niedźwiedno, Grójeckie, Wolsztyńskie, Be-
rzyńskie, Obrzańskie; 2 – połów z łodzi zabroniony na J. Lubinickim, Obrze od mostu w Małej Wsi do J. Wielkowiejskiego z jej rozlewi-
skami, Kanałach (zbiornikach) Ołoboku nr 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, Kanale Chobienickim (Grójeckim), Szarce, Dojcy i pozostałych ciekach; 
3 – wędkowanie z porą nocną dozwolone jest od wschodu słońca do jego następnego wschodu w każdej z dób okresu zezwolenia 


