INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD WĘDKOWANIA NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ
GOSPODARSTWO RYBACKIE ZBĄSZYŃ SP. Z O.O. W OKOLICACH SKĄPEGO W 2022 R.
DRODZY WĘDKARZE

Gospodarstwo Rybackie ZBĄSZYŃ Sp. z o.o. użytkuje szereg wód w okolicach Skąpego, z których
większość jest udostępniona do wędkowania pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej (nie mylić z legi

tymacją członkowską PZW, co nie ma tutaj żadnego znaczenia), niewymaganej dla osób w wieku do

14 lat i obcokrajowców czasowo przebywających w naszym kraju) i nabyciu odpowiedniego zezwolenia. Ich

sprzedaż odbywa się poprzez stronę internetową Gospodarstwa https://www.rybackiezbaszyn.pl - tzw.
e- zezwolenie (zakładka na górze strony głównej „SPRZEDAŻ E-ZEZWOLEŃ” lub na jej dole - „przycisk”
z ikonką koszyka „e-zezwolenia”) oraz w formie papierowej w kilku punktach dystrybucji (patrz dalej). Gorą

co zachęcamy do zakupu zezwoleń przez Internet - są one tańsze od zezwoleń papierowych, do nabycia
bez wychodzenia z domu przez 24 godziny na dobę, a także nad samy łowiskiem, nie trzeba ich dru
kować (chociaż oczywiście można) - wystarczy obecność pliku zezwolenia w smartfonie, tablecie, itp.,

który należy mieć przy sobie podczas wędkowania. Internetowy system sprzedaży jest bardzo prosty, in
tuicyjny i prowadzi wędkarza krok po kroku. Konieczne jest tylko podanie imienia i nazwiska, numeru karty
wędkarskiej (numeru paszportu dla obcokrajowców), adresu poczty elektronicznej oraz posiadanie bankowo

ści internetowej. Zakupu zezwolenia w imieniu wędkarza może dokonać również inna osoba, podając jego
dane i opłacając transakcję ze swego konta. Płatność obsługiwana jest przez system Payll. Kupujący, poza
ceną zezwolenia, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Należy jedynie wskazać swój bank i zlecić sto
sowny przelew nie troszcząc się o numer rachunku naszego Gospodarstwa. Zezwolenie jest wysyłane na

podany adres mailowy jako plik PDF w ciągu kilku minut od dokonania płatności. Podane są w nim najważ

niejsze zasady amatorskiego połowu ryb na wodach naszego Gospodarstwa (pełne informacje na stronie in

ternetowej Gospodarstwa - zakładki „OFERTA” na górze lub „nasza oferta” na dole). Do kupienia są ze
zwolenia okresowe - na 1, 3, 7 oraz na 14 dni (dób) a także całosezonowe. Sezon wędkarski obejmuje

następujące okresy: połów z brzegu i z pokrywy lodowej - od 01 stycznia do 31 grudnia, połów ze
sprzętu pływającego - od 01 czerwca do 30 listopada, za wyjątkiem j. Niesłysz i J. Wilkowskiego - w

przypadku tych łowisk od 01 maja (w 2022 r. już od 30 kwietnia) do 30 listopada. Podstawową porą

wędkowania jest pora dzienna, to znaczy od wschodu do zachodu słońca, zgodnie z godzinami tych zjawisk

z kalendarza. Na wybranych wodach Gospodarstwa po wykupieniu stosownego zezwolenia możliwe jest
wędkowanie również w porze nocnej, jednakże wyłącznie z brzegu, metodą spławikowo-gruntową od zacho
du do wschodu słońca. Wędkowanie dozwolone jest z brzegu, z pokrywy lodowej oraz z zarejestrowa

nego i odpowiednio oznakowanego sprzętu pływającego metodą spławikowo-gruntową, spinningową
oraz muchową. Połów z pokrywy lodowej, metodą spinningową 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, tam gdzie jest to dopuszczone, dozwolony jest wyłącznie w
okresie od 01 czerwca do 30 listopada, za wyjątkiem j. Niesłysz, J. Wilkowskiego oraz kanałów-

zbiorników (odcinków) Ołoboku nr 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9 oraz nr 10 - od 01 maja (w 2022 r. już od 30 kwiet

nia) do 30 listopada. 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 podlodo-

wych. Zezwolenie jednodniowe/jednodobowe upoważnia do wędkowania na każdym z udostępnio
nych do tego łowisk Gospodarstwa, a jego cena jest taka sama dla każdego z nich. Prosimy wziąć

pod uwagę, że na wszystkich wodach powiatu świebodzińskiego obowiązuje zakaz stosowania silni
ków spalinowych do napędu sprzętu pływającego.
Cena zezwolenia jest uzależniona od rodzaju łowiska (są one podzielone na trzy grupy cenowe, przy

czym zdecydowana większość z nich, w tym j. Niesłysz, znajduje się w najtańszej - pierwszej grupie ceno

wej), okresu i sposobu połowu (w dzień, w dzień z porą nocną, ze sprzętu pływającego) oraz od formy jego
zakupu - jeszcze raz przypominamy - e-zezwolenia są tańsze od zezwoleń papierowych. W przypadku, gdy
wędkarz zainteresowany jest połowem przez cały sezon na co najmniej dwóch różnych łowiskach

powinien on rozważyć zakup zezwolenia na wszystkie udostępnione do wędkowania wody Gospo
darstwa, to jest na ponad 30 łowisk o powierzchni 2 800 ha znajdujących się w województwie lubu

skim i wielkopolskim, co może się okazać dla niego bardziej korzystne finansowo.

Z posiadania zezwolenia zwolnione są osoby do lat 14, które mogą wędkować wyłącznie pod opieką

osoby pełnoletniej posiadającą kartę wędkarską i stosowne zezwolenie tylko jedną wędką przy użyciu meto
dy spławikowo-gruntowej w ramach stanowiska i dziennych (dobowych) limitów połowu ryb tejże osoby.

Zezwolenia ulgowe wystawiane są jedynie w wyjątkowych sytuacjach, przede wszystkim z uwagi na
udokumentowany bardzo zły stan zdrowia wędkarza, wyłącznie przez upoważniony personel Gospodarstwa.
Decyzja dotycząca wysokości ulgi należy do wyłącznych kompetencji jego Zarządu.
PODZIAŁ ŁOWISK WĘDKARSKICH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ZBĄSZYŃ SP. Z O.O.
W OKOLICACH SKĄPEGO NA GRUPY CENOWE

GRUPA
CENOWA

WODY (ŁOWISKA) WCHODZĄCE W SKŁAD DANEJ GRUPY CENOWEJ

J. Cibórz (Ciborze)
J. Lubogóra ze Świebodką (Łękinią) źródeł do drogi Świebodzin - Ołobok
J. Łąkie (Trzeboch) z odpływem z niego oraz z Lisicą
J. Niedźwiedno (Chociule) ze Świebodką od drogi Świebodzin - Ołobok do ujścia do niej Lisicy

J. Niesłysz (Niesulice)
J. Ołobok (Czerniak) z Borowianką na odcinku od drogi Świebodzin - Ołobok do ujścia do Ołoboku

1
GRUPA

J. Witkowskie z Borowianką na odcinku od jej wypływu z tego jeziora do drogi Świebodzin - Ołobok
Zbiorniki (zalewy) i kanały (odcinki) Ołoboku nr 1, nr 2, nr 3 i nr 5 łącznie ze Świebodkąod wpływu do niej Lisicy do jej

ujścia do Zbiornika nr 5; ponadto Kanał (odcinek Ołoboku) nr 0 koło Mostków oraz Kanał Ołoboku nr 1 od wypływu

z j. Niesłysz do Czarnego Bunkra w Ołoboku lecz tylko w wypadku zezwoleń okresowych, w przypadku zezwoleń cało-

sezonowych dwa ostatnie łowiska wchodzą w skład odrębnej, najtańszej kategorii cenowej (patrz cenniki zezwoleń)
II
GRUPA

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

III
GRUPA

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

Wodami w okolicach Skąpego, na których całkowicie zabronione jest wędkowanie
są zbiorniki (zalewy) i kanały (odcinki) Ołoboku nr 4, nr 5a, nr 6 oraz nr 7.
OGRANICZENIA W SPOSOBIE WĘDKOWANIA NA ŁOWISKACH W OKOLICACH SKĄPEGO W SEZONIE 2022 R.
Połów w porze
dziennej
z porą nocną

Połów ze sprzętu
pływającego

J. Cibórz (Ciborze)

TAK

TAK

J. Lubinickie (Poznańskie)

TAK

NIE

J. Lubogóra

TAK

TAK

J. Łąkie

TAK

TAK

J. Niedźwiedno

TAK

TAK

J. Niesłysz

TAK

TAK

J. Ołobok (Czerniak)

TAK

TAK

J. Witkowskie

TAK

TAK

Kanał nr 0 Ołoboku k. Mostków

NIE

NIE

Kanał nr 1 Ołoboku k. Ołoboku *

NIE

NIE

Zbiorniki (zalewy) i kanały (odcinki) Ołoboku nr 1, nr 2, nr 3 nr 5

TAK

NIE

TAK
tylko Zbiornik nr 10

TAK
tylko Zbiornik nr
10

Nazwa łowiska/sposób połowu

Zbiorniki (zalewy) i kanały (odcinki) Ołoboku nr 8, nr 9, nr 10

- w przypadku zezwolenia kupowanego wyłącznie na Kanał nr 1 Ołobok

CENNIK E-ZEZWOLEŃ OKRESOWYCH KUPOWANYCH PRZEZ INTERNET NA ŁOWISKA
W OKOLICACH SKĄPEGO
3 dni (doby3)
7 dni (dób3)
14 dni (dób3)
Sposób i okres połowu /łowisko- 1 dzień
gr. cenowa /wartość zezwolenia (doba4) 1 grupa II grupa
III grupa 1 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 nocną1-3

35,-

55,-

65,-

75,-

75,-

95,-

105,-

90,-

120,-

140,-

Połów ze sprzętu pływającego2
oraz z brzegu i z lodu w dzień

26,-

45,-

50,-

60,-

60,-

90,-

100,-

85,-

110,-

140,-

Połów z łodzi2 i z lodu w dzień
oraz z brzegu z porą nocną1-3

40,-

65,-

75,-

90,-

85,-

115,-

125,-

110,-

140,-

160,-

CENNIK ZEZWOLEŃ OKRESOWYCH W FORMIE PAPIEROWEJ NA ŁOWISKA W OKOLICACH SKĄPEGO
3 dni (doby3)
7 dni (dób3)
14 dni (dób3)
Sposób i okres połowu /łowisko- 1 dzień
gr. cenowa /wartość zezwolenia (doba4) 1 grupa II grupa III grupa
1 grupa II grupa III grupa I grupa II grupa III grupa

Połów z brzegu i z lodu w dzień

24,-

40,-

45,-

50,-

55,-

75,-

85,-

65,-

85,-

110,-

Połów z brzegu z porą nocną1-3

36,-

60,-

70,-

80,-

80,-

100,-

115,-

95,-

125,-

150,-

Połów ze sprzętu pływającego2
oraz z brzegu i z lodu w dzień

28,-

50,-

55,-

65,-

65,-

95,-

105,-

90,-

115,-

150,-

Połów z łodzi2 i z lodu w dzień
oraz z brzegu z porą nocną1-3

42,-

70,-

80,-

95,-

90,-

120,-

130,-

115,-

145,-

170,-

Dopłata do pory nocnej z brzegu1

15,-

35,-

40,-

45,-

1 - dotyczy jezior: Niesłysz, Wilkowskiego, Lubinickiego (Poznańskiego), Cibórz, Łąkie, Olobok, Lubogóra, Niedżwiedno, oraz zbiorników (zalewów) i
kanałów (odcinków) Ołoboku nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, Zbiornika nr 10;2 - połów z łodzi zabroniony na J. Lubinickim, zbiornikach (zalewach) i kanałach
(odcinkach) Ołoboku nr 0, nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9 i na pozostałych ciekach;3 - połów z porą nocną dozwolony od wschodu słońca do jego
następnego wschodu w każdej z dób okresu zezwolenia; - upoważnia do jednodniowego/jednodobowego wędkowania na każdym z udostępnionych
łowisk.

CENNIK E-ZEZWOLEŃ CAŁOSEZONOWYCH KUPOWANYCH PRZEZ INTERNETNA NA ŁOWISKA
W OKOLICACH SKĄPEGO
Sposób połowu /łowisko - grupa cenowa/
cena zezwolenia

Jedno łowisko poza
Kanałem Ołobok nr 0, nr 1
I grupa

II grupa

III grupa

Wszystkie
udostępnione
wody Gospo
darstwa

Kanał Ołobok
nrO, nr 1,

Połów z brzegu i z lodu w porze dziennej

45,-

135,-

155,-

165,-

350,-

Połów z brzegu z porą nocnąt3

X

170,-

200,-

220,-

420,-

Połów ze sprzętu pływającego2
oraz z brzegu i z lodu w porze dziennej

65,-

150,-

180,-

240,-

440,-

Połów z łodzi2 i z lodu w porze dziennej
oraz z brzegu z porą nocną1-3

X

190,-

230,-

280,-

480,-

CENNIK ZEZWOLEŃ CAŁOSEZONOWYCH W FORMIE PAPIEROWEJ NA ŁOWISKA W OKOLICACH SKĄPEGO
Sposób połowu /łowisko - grupa cenowa/
cena zezwolenia

Jedno łowisko poza
Kanałem Ołobok nr 0, nr 1
I grupa

II grupa

III grupa

Wszystkie
udostępnione
wody Gospo
darstwa

Kanał Ołobok
nrO, nr1

Połów z brzegu i z lodu w porze dziennej

50,-

145,-

165,-

175,-

370,-

Połów z brzegu z porą nocną1-3

X

180,-

210,-

245,-

440,-

Połów ze sprzętu pływającego2
oraz z brzegu i z lodu w porze dziennej

70,-

160,-

190,-

240,-

460,-

Połów z łodzi2 i z lodu w porze dziennej
oraz z brzegu z porą nocną 1-3

X

200,-

240,-

290,-

500,-

Dopłata do pory nocnej z brzegu13

X

80,-

70,-

1 - dotyczy jezior: Niesłysz, Wilkowskiego, Lubinickiego (Poznańskiego), Cibórz, Łąkie, Olobok, Lubogóra, Niedżwiedno, oraz zbiorników (zale
wów) i kanałów (odcinków) Ołoboku nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, Zbiornika nr 10;2 - połów z łodzi zabroniony na J. Lubinickim, na zbiornikach (zalewach)
i kanałach (odcinkach) Ołoboku nr 0, nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9 i na pozostałych ciekach;3 - połów z porą nocną dozwolony od wschodu słoń
ca do jego następnego wschodu w każdej z dób okresu zezwolenia; 4> - upoważnia do jednodniowego/jednodobowego wędkowania na każdym
z udostępnionych łowisk.

WYKAZ PUNKTÓW DYSTRYBUCJI ZEZWOLEŃ PAPIEROWYCH NA WĘDKOWANIE
GOSPODARSTWA RYBACKIEGO ZBĄSZYŃ SP. Z 0.0.
STAN NA DZIEŃ 25.04.2022 R.
MIEJSCOWOŚĆ

PUNKT DYSTRYBUCJI

ADRES

TELEFON

ZBĄSZYŃ

SKLEP ZOOLOGICZNY
„WELON”

ul. Senatorska 20

68 386 89 07

ZIELONA GÓRA

SKLEP WĘDKARSKOZOOLOGICZNY „SANDACZ”

ul. Urszuli

606 944 802

KARGOWA

CENTRUM ZOOLOGICZNE
„RYBKA”

ul. 27 Stycznia 3/5

881 707 607

SKLEP „ZOOLOGIA
I WĘDKARSTWO MARASZEK

ul. 5 Stycznia 17

68 347 36 45

SKLEP „RAJ WĘDKARSKI”
MARASZEK

ul. Sienkiewicza 4b

663 858 485

SKLEP SPOŻYWCZOPRZEMYSŁOWY M. KOZA

Nowa Wieś Zbąska 10

68 386 02 98

WOLSZTYN

NOWA WIEŚ
ZBĄSKA

Pomoc w zakupie zezwoleń wędkarskich Gospodarstwa można uzyskać także w Sklepie wędkarskim
„KORMORAN” w Świebodzinie ul. Gen. Sikorskiego 16, nrtel. 691 497 893, w Sklepie wędkarskim „KAMA”
w Świebodzinie ul. Łużycka 5 (targowisko) nr tel. 798 596 124 oraz w Sklepie wędkarskim „PERFECT” w Su
lechowie Oś. Nadodrzańskie 2a nr tel. 68 477 47 74.

Ponadto zezwolenia wędkarskie można nabyć za pośrednictwem pracowników naszego Gospodarstwa,
którzy często przebywają w okolicach Skąpego - nr tel. 720 848 048 oraz 793 504 140. Służą oni wszelkimi
informacjami i pomocą w tym zakresie.

Życzymy udanych połowów:

KyoacKie

ZBĄSZYŃ sP. z o.o.

