
Zatwierdzono Uchwałą Nr 24/Plenum/2019  Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/10/2019 w sprawie  zatwierdzenia zezwolenia oraz  

„Rejestru połowów wędkarskich wraz z wykazem łowisk na 2020 r.” 

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb oraz instrukcja wypełniania  „Rejestru połowów wędkarskich” 

 

1.Przed rozpoczęciem każdego wędkowania  wędkarz zobowiązany jest do wypełnienia rubryk ; ”Data połowu” i ” Nr łowiska ”.  

(Numeracja łowiska dla obwodów wód płynących od 1-12, dla zbiorników zaporowych 13-19, dla wód górskich 21-32, numeracja dla 

wód stojących od 0.2 do 0.127).  

2. Po złowieniu ryb objętych limitem ilościowym w sztukach/ patrz tabela/ i po włożeniu ich do siatki bezzwłocznie wpisujemy do 

rejestru  każdy gatunek w osobnym wierszu a każdą  złowioną  sztukę  zaznaczamy  kreską pionową. Rubrykę  „Długość ryb” 

wypełniamy po zakończeniu wędkowania.  

UWAGA! Ryby z gatunku sandacz, szczupak wpisujemy w osobnej tabeli zaraz po złowieniu wraz z godziną połowu oraz  wymiarem. 

3. W przypadku nie zabierania złowionych  ryb z łowiska  bezzwłocznie po złowieniu wypuszczamy je do wody nie zapisując ich w  

Rejestrze. 

4. Osobnym przypadkiem jest oficjalny trening przed organizowanymi przez Okręg zawodami sportowymi. Wystarczy wtedy obok 

numeru łowiska i daty połowu wpisać słowo "trening".  

5. Wędkując na wodach obwodów nie będących wodami głównymi np. wędkując na rzece Ścinawce  w rejestr wpisujemy nr 7c. 

6. Rejestr po zakończeniu sezonu podlega zwrotowi do macierzystego koła. W przypadku wypełnienia całego rejestru przed 

zakończeniem sezonu, wędkarz ma obowiązek kontynuować wpisy na dodatkowej wkładce , którą otrzyma w swoim kole.  

7. Gatunków ryb, których nie wymieniono w tabeli nie wpisujemy do  rejestru.  

8. Rejestr wypełniamy długopisem, nie dzielimy wierszy w rejestrze połowu. 



9. Zabrania się używania ścieralnych środków piszących, korektorów a także  usuwania, skreślania, poprawiania wpisów w rejestrze 

połowu ryb. Stwierdzenie tego typu zdarzeń przez służby kontrolne będzie skutkować natychmiastowym zatrzymaniem w/w dokumentu 

i skierowaniem  wniosku do właściwych organów  jako pozbawionego cechy rzetelności i wiarygodności w skutek dokonania 

niedozwolonych modyfikacji jego zapisów. W razie pomyłki należy dokonać poprawnego wpisu w kolejnej rubryce opatrując parafą 

poprawiony zapis. 

Rejestracja połowów pozwala na ocenę presji wędkarskiej na poszczególne wody, co umożliwia racjonalną 

gospodarkę rybacką. WARUNKIEM POWODZENIA JEST PRAWIDŁOWE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE REJESTRU. 

KAŻDY GATUNEK RYBY NALEŻY WPISAĆ DO OSOBNEGO WIERSZA. 

 UWAGA! Godzinę połowu oraz  wymiar sandacza i szczupaka wpisujemy zaraz po złowieniu w osobnej tabeli.  

Wzór poprawnego  wypełnienia rejestru: 

Data 
połowu 

Numer łowiska 
Gatunek 

ryby 
 Ilość  sztuk Długość (cm) Uwagi 

09.06.2020 7c 1 I,I 35,32  

14.08.2020 0.58 3 I 66  

15.08.2020 5 9 I,I 45,60  

13.11.2020 14 13 I,I,I,I 36,38,40,50,53  

 
REJESTR POŁOWÓW RYB Z GATUNKU SANDACZ I SZCZUPAK  

LICZBA 
ZŁOWIONYCH 

SZTUK  

 
Data  

 

Numer      
łowiska 

Gatunek 
ryby  

Długość 
(cm) 

Godzina 
połowu   

Uwagi  
 

1 20.10.2020 15 8 64 7.50  

2 20.10.2020 15 7 65 8.15  



Numery gatunków ryb 

 

 

 

 

 

 

 
*Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Otmuchów do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit, przy jednoczesnym obowiązku wpisu do rejestru.  

 

Informacje dodatkowe 

Rejestracja połowów ryb jest obowiązkiem każdego wędkującego członka PZW i obowiązuje na wszystkich wodach Okręgu Opolskiego.  

Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO nr 73/Prezydium/2006 z dnia 18/12/2006 „każdy członek Okręgu PZW Opole, który nie wywiąże się  

z obowiązku terminowego zdania rejestru połowu za bieżący rok podlega opłacie karnej w wysokości 30, - zł.”  

Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004,  decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa 

Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 , nr 3211/2017 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące: 

- rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. Wodnego Kozielno; 

- rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów;  

- rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa; 

- na części płd.-wsch. akwenu Śródlesie  II w miejscowości Opole ; 

- wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad 

dopływem do Zbiornika Michalice ;    

Gatunek Numer Gatunek Numer Gatunek Numer 

Pstrąg Potokowy  1 Boleń * 6 Okoń 11 

Pstrą Tęczowy 2 Szczupak 7 Sum 12 

Brzana  3 Sandacz 8  Leszcz  13 

Świnka 4 Amur 9 Węgorz  14 
Lin 5 Karp 10   



- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory  zbiornika retencyjnego Nysa; 

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej i powyżej  jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego; 

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do mostu Bema; 

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei  Wojska Polskiego; 

Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące  

od 01 marca do 31 maja każdego roku:  

- na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią część zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel Spitzem” obejmując ujście rzeki 

Libawy, Mała Panew i przepompownię do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk; 

- na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry; 

- na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków; 

- na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka; 

- na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi. 

Ustanowiono zimowiska ryb, na których obowiązuje zakaz połowu od  1 stycznia do 31 marca oraz od  1 grudnia do 31 grudnia : 

- Kanał rz. Odry w Zwanowicach na odcinku 300m poniżej śluzy 

- Kanał rz. Odry w Brzegu na odcinku 200 metrów  poniżej śluzy 

-  Kanał rz. Odry w Brzegu pod mostem  w ciągu ul. Krakusa (droga nr 39) 100 metrów poniżej i powyżej mostu 

- Kanał Portowy w Opolu na rzece Odrze 

-  Wyrobisko - NOWE SIOŁKOWICE 0.50 zgodnie z tablicami 

-    Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice port „MARINA"  

-   Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice „WYRWA" zatoka powstała w wyniku powodzi w 1997 roku (obok mostu kolejowego)  



- na starorzeczu  rzeki Kłodnica w miejscowości  Kędzierzyn- Koźle (dzielnica Kędzierzyn) od przepustu pod obwodnicą do ujścia rzeki 

Kłodnicy (tablice). 

Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie – 50 metrów powyżej zbiornika wstępnego, na zbiorniku 

wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej ujścia zbiornika wstępnego, jak również na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej   

zbiornika Kluczbork (oznaczenia tablicami).  Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje zakaz połowu ryb z wysp.  

Na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski obowiązuje zakaz połowu ryb w obrębie nowego jazu w km 13+845  

( w obrębie barierek ochronnych) oznakowanie tablicami. 

Na zbiornikach zaporowych Turawa, Nysa, Otmuchów wprowadza się zakaz połowu przy elektrowniach, w odległości 100 m od zapory 

piętrzącej wodę w czaszy zbiornika (oznakowane linia na wale oraz bojami). 

Na rzece Odrze i Kanale Ulgi w Opolu wprowadza się zakaz połowu ryb w odległości 100 metrów od jazów i śluz obowiązuje również w Brzegu 

na Kępie Młyńskiej poniżej progu wodnego. 

Na rzece Odrze od ujścia Kanału Gliwickiego od tablicy. km 98.100 do tablicy km 99.300 km  - zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania 

przy sobie wcześniej złowionych ryb. Zakaz połowu ryb na „żywca” i „martwą rybkę”, a także jej części.  Odcinek ZŁÓW i WYPUŚĆ nie dotyczy 

zawodów wędkarskich. 

Na Białej Głuchołaskiej obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na odcinku od kładki wiszącej w Głuchołazach Zdrój do tamy 

przy stadionie w Głuchołazach. 

Na Białej Głuchołaskiej obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na odcinku od Malej Elektrowni Wodnej  przy ośrodku 

Skowronek od kładki wiszącej w Głuchołazach Zdrój w okresie tarła lipienia czyli od 1 marca do 31 maja 2020.    

 

 



Ogólne zasady i warunki  połowu  ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego wOpolu 

zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.  

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, 
posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie  
i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa. 

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami. 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce. 

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze 
nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. 

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem 
ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:   

-   bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę; 

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, 
zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej; 

- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami; 

-   członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań. 

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę 
wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa 
połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego 



wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do 
jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań. 

7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 6 
na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 
wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę. 

8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14,  
w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia 
instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić 
wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.  

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

1. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk 
wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko 
za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. 

2. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. 

3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności. 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA 

1. Wędka 

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka 
zakończona: 

a) jednym haczykiem z przynętą, albo 



b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa 
ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo 

c) w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery 
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. 

d) przy połowie ryb spod lodu:  

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza 
obwód koła o średnicy 20 mm, albo 

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki 
sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. 

2. Przynęty 

a) Jako przynęty mogą być stosowane: 

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, 

- przynęty sztuczne. 

b) Zabrania się stosować, jako przynęt (zanęt):  

- zwierząt i roślin chronionych, ikry 

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte 
tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. 

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery. 



e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej 
w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm). 

3. Wędkowanie 

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia gdzie wolno wędkować 
tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca. 

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, 
mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych. 

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb. 

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych, 

b) sprzedawać złowionych ryb, 

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz 
ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne, 

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,  

f)  łowić metodą "szarpaka"- polegającą na umyślnym pozyskiwaniu ryb poprzez podcinanie w celu zahaczenia ryby.          

g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody, 

h) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,  



i) wędkować z mostów, 

j) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych ) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, 
rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż 
wynika to z ustalonych limitów dobowych. 

a) ryby łososiowate  przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu, 

b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. 

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody. 

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie 
wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. 

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.? 

3.9. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. 
Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. 

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków 
wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan 
lub w siatce. 

3.12. Przegradzanie poprzeczne koryta rzecznego metodą połowu na tzw. zrywkę ponad lustrem wody, jest zabronione; czyn stanowi 
przestępstwo z  art. 160  § 1. Kodeksu Karnego.    

 



V. DOZWOLONE METODY POŁOWU 

1. Metoda gruntowo-spławikowa 

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z 
przynętą naturalną.  

1.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

a) łowiąc z brzegu - 10 m  b) między łodziami lub brodząc - 25 m c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m. 

2. Metoda spinningowa 

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną 
w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince. 

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,  b) łowiąc z łodzi - 50 m. 

3. Metoda trolingowa 

3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie 
więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w 
ten sposób przynęt naturalnych.  

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących. 
3.3  Zakaz trollingu na wszystkich wodach. Nie dotyczy rzeki Odry. 

 



4. Metoda muchowa 

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur 
muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa 
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.  
Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać 
dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, 
zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów. 

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących: 

a) z brzegu lub brodząc – 25 m, 

5. Metoda podlodowa 

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę 
naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o 
długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.  

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.  

5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.  

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach. 

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących. 

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty. 

 



VI. OCHRONA RYB 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej. 

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

- amur do 40 cm,    - lin do 25cm,     - sum do 70cm,  

- boleń  do 40 cm,    - okoń do 18cm,    - świnka do 25 cm, 

- brzana do 40 cm,    - łosoś do 35cm,    - węgorz do 60 cm, 

- certa do 30 cm,    - miętus do 25 cm,    - wzdręga do 15 cm. 

- głowacica do 70 cm,    - pstrąg potokowy do 30 cm,   - rozpiór do 25 cm, 

- jaź do 25 cm,     - pstrąg tęczowy do 30 cm,   - kleń do 25 cm.  

- jelec do 15 cm,    - szczupak do 50 cm górny 90 cm, 

- karp do 30 cm a górny 70 cm,  - sandacz do 50 cm górny 90 cm, 

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,   - brzana od 1 stycznia do 30 czerwca, 

- miętus od 1 grudnia do końca lutego,   - pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia: 

-  szczupak na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Kluczbork i Ujazd obowiązuje  od 1 stycznia do 31 maja, na 

pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia.  



- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,    - sum od 1 stycznia do 31 maja; 

- świnka od 1 stycznia do 15 maja,    - troć od 1 października do 31 grudnia; 

- węgorz od 1 grudnia do 31 marca. 

4. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk. 

 W ciągu doby (doba od godz. 0.00 - 24.00) 

- pstrąg potokowy, tęczowy  (łącznie) 3 szt.   - brzana 3 szt. 

- karp 3 szt. (Zb. Dębowa patrz pkt. 9)   - lin 4 szt. 

- sandacz, szczupak (łącznie) 2 sztuki (wyjątek Zb. Brzózki, Michalice, Kluczbork patrz punkt 1 i 10 ) Limit roczny 35 sztuk łącznie. 

- węgorz 2 szt.       - okoń 10 szt.   - boleń 2 szt. 

- sum limit dotyczy rzeki Odry 3 sztuki.   - leszcz – 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm 

-  Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.  

5. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby. 

6. Limity połowu nie dotyczą tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza do 35 cm 

 

 

 



Ponadto; 

1. Na Zbiorniku Michalice  i Zbiorniku Brzózki ustala się limit drapieżników (sandacz lub szczupak ) -  1 sztuka w ciągu doby (doba od godz. 0.00 

do godz. 24.00)     

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z  wód okręgu opolskiego lipieni. 

3. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów ,Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork i Ujazd od  1 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz 

połowu ryb metodą spinningową zarówno ze środków pływających jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru  ze środków pływających 

dozwolony jest  od  1 maja. 

4. Zakaz połowu ryb na „żywca”  i „martwą rybkę”, a także  jej części obowiązuje na zbiornikach zaporowych od 01 stycznia do 31 maja zaś na 

pozostałych wodach od 01 stycznia do 30 kwietnia. 

5. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem i pstrągiem tęczowym  z przydziału Okręgu obowiązuje 

dwutygodniowy zakaz wędkowania. Dopuszcza się również zamknięcie wody po zarybieniu ze środków koła za  zgodą Głównego Ichtiologa  

Okręgu PZW Opole.  Wyjątkiem są łowiska „złów i wypuść”.  

6. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit bolenia. 

7. Na Nysie Kłodzkiej od zapory Zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 01.01.2020 r.-30.04.2020 r. zakaz 

połowu ryb metodą spinningową.  

8. Na Zbiorniku Dębowa obowiązuje górny wymiar ochronny amura  70 cm, karpia 60 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie z karpiem.  

9. Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje limit ilościowy szczupaka, sandacza, i węgorza – 1 sztuka dziennie (łącznie) przy czym obowiązuje zakaz 

stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę przez cały rok. 

10. Limit dobowy (doba jw.) dla szczupaka i sandacza -2 (łącznie) z wyjątkiem zbiorników Kluczbork i Michalice, Brzózki  ( patrz pkt. 1 i  9). 

11. Ryby łososiowate mogą być pozyskiwane tylko na przynęty sztuczne tj. metodą spinningową lub  muchową. Nie dotyczy pstrąga tęczowego. 



12. Ryby złowione (zgodnie z limitem dobowym) muszą być przechowywane na stanowisku do czasu zakończenia wędkowania.  

13. Wędkarze są zobowiązani do opuszczenia łowiska w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich organizowanych przez Koła oraz  Okręg PZW 

Opole. (informacja na stronie internetowej lub w terenie nad wodą) 

14. Należy przestrzegać zasad podanych na tablicach ustawionych przez Koła oraz Okręg PZW Opole.  

15. Zakaz:  a) kąpieli  b) pozostawianie śmieci i odpadków c) używania mydła i innych szkodliwych  środków chemicznych.   

16.  Zakaz połowu ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzch do świtu, od godziny przed wschodem słońca do godziny po zachodzie 

słońca), z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 31 października. 

17.  Limit roczny dla szczupaka i sandacza wynosi łącznie 35 sztuk rocznie. Wędkarz który wykorzystał limit ilościowy roczny traci możliwość 

zabierania z łowiska ryb gatunku sandacz i szczupak.  

18. W razie utraty zezwolenia na amatorski połów ryb duplikat zezwolenia uprawniający do połowu z wyłączeniem połowu szczupaka i sandacza 

zostanie wydany przez skarbnika Koła, pełne zezwolenie wydaje wyłącznie Zarząd Okręgu PZW Opole.  

19. Ryby limitowane nie odnotowane w rejestrze połowu oraz pozyskane wbrew zezwoleniu  podlegają zabezpieczeniu i przekazaniu  przez 

organy kontrolne  uprawnionemu do rybactwa  ( zgodnie z Art.23 pkt. 4b Ustawy o Rybactwie Śródlądowym) ; na podstawie Art. 27a ust.2b cyt. 

ustawy  właściwy organ może skierować  wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.  

Uchwała nr 75 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 08-03-2015 r. 
W przypadku naruszenia przepisów o amatorskim połowie ryb przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie,   wydający może je cofnąć 
oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi. Uznaje się, iż zezwolenie cofnięte zgodnie z orzeczeniem sądu koleżeńskiego nie obowiązuje w 
okresie wskazanym w orzeczeniu. W konsekwencji powyższego osoba posługująca się cofniętym zezwoleniem w okresie jego 
nieobowiązywania podlega ukaraniu za brak ważnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa.  
 

 

 

 



Przypominamy: 
- Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką. 

 (podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie mniejszym niż 5 mm ). Połów ryb podbierakiem jest przestępstwem. 

- Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania, a także o zauważonych  
wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną Straż Rybacką w powiatach:  Brzeg 694343759, Głubczyce 
694600283, Kluczbork 694343709, Krapkowice 505010444, K-Koźle 608 375 492, Namysłów 694837105,  Nysa 604440595, Opole 537877947, 
Opole Miasto 795155292,Prudnik 608375427, Olesno 608376193, Strzelce Opolskie 694343802 lub Policję (112, 997). 
- O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz Dział Ochrony Wód Biura Okręgu 
PZW Opole tel. 77/454-55-54, 604440595 
- Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed 
rozpoczęciem połowu.   
- Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska , ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu informację o jej gatunku, długości, 
ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania oznakowanej ryby, o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu).  
- W trakcie połowu ryb ze środków pływających  obowiązuje zachowanie trzeźwości. 
- Wędkarz łowiący ze środków pływających  zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami  sprzętu ratunkowo-
asekuracyjnego .  
- Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne.  
-Informacje o porozumieniach zawartych z innymi Okręgami znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/oraz w 
siedzibach Kół. 
- Niektóre z wymienionych w wykazie łowisk, odcinki rzek, ich dopływy, a także wody stojące -  uchwałami Zarządu Okręgu oraz zarządzeniami 
Dyrektora Biura Okręgu PZW Opole mogą być trwale lub okresowo wyłączone z wędkowania np. wody po zarybieniu, przy niskich stanach wód 
w trakcie zawodów wędkarskich itp. 
- Zarząd Okręgu w wyjątkowych przypadkach może uchwałami wprowadzić dodatkowe ograniczenia i nakazy. 
- Informacje o nowo utworzonych obrębach ochronnych jak również o tarliskach znajdują się na stronie internetowej 
http://www.pzw.org.pl/opole/ 
 


