
Wykaz łowisk złów i wypuść  
 

 Nr w 
rejestrze 
połowu 

Nazwa wody 
Pow. 
wody w 
ha 

Gmina Koło opiekujące się wodą (uwagi) 

0.73 
ŚRÓDLESIE II – zbiornik   
 

11,77 Opole Opole Elektrownia (obowiązuje mata) 

0.68 SPAŁEK- Staw   5,10 Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie (obowiązuje mata) 

25 a, b 
 Biała Głuchołaska- od granicy państwa do 
mostu drogowego (Biała Nyska – Kałków)   

 Głuchołazy, Nysa 
Koło PZW Nysa nr 2 i Koło PZW Głuchołazy 
(Klub Muchowy „Alexandra”) 

0.11a 
DĄBROWA –wyrobisko  
 

1,0 Dąbrowa Koło Dąbrowa (obowiązuje mata) 

0.90 ŻWIROWNIA Paczków – wyrobisko 7,91 Paczków Paczków 

0.52 OKONIÓWKA – wyrobisko  10,27 Dobrzeń Wielki Opole Elektrownia (obowiązuje mata) 

0.103 KOMIN – staw  2,66 Komprachcice Komprachcice (obowiązuje mata) 

1 g  
RZEKA ODRA – od ujścia Kanału Gliwickiego od 
tablicy 98.100km. do tablicy 99.300km   

- 
 

Kędzierzyn – Koźle 
 

- 



0.112 SIESTRZECHOWICE – Ilak  3 Nysa 
Koło PZW Nysa nr 2  (Klub Muchowy 
„Alexandra”). Połów ryb tylko na sztuczną 
muchę. 

29a 
Jemielnica- od mostu drogowego droga 46 Opole 

Ozimek  do mostu drogowego  Luboszyce – Opole  
- Opole Opole nr 2 

0.40 MALINA II – wyrobisko  29,71 Opole Elektrownia Opole (obowiązuje mata) 

0.77 BIESTRZYNNIK Duży – wyrobisko  4,63 Ozimek Ozimek  

0.118 LEWIN BRZESKI  NOWE II – wyrobisko  6,17 Lewin Brzeski Lewin Brzeski  

0.111 
 

MIEJSCE KŁODNICKIE – wyrobisko  
 

8,7 
 

Kędzierzyn – Koźle 
 

Kędzierzyn -Koźle Azoty (obowiązuje 
mata) 

 

0.63 RÓW JASTRZYGOWICE – staw  0,49 Gorzów Śląski Gorzów Śląski 

5 c 
Nysa Kłodzka- 150 metrów od granicy obrębu 

ochronnego poniżej zbiornika Kozielno  
 Paczków Koło PZW Paczków 

0.7 CEGIELNIA – staw  0,7 Grodków Grodków 

0.122 WĘDRYNIA- staw  4,82 Olesno Olesno Rzemieślnik 

0.124 NOWAKI- zbiornik  20 Pakosławice 
Biała Nyska  

(obowiązuje mata) 



0.26 Lasowice Małe – zbiornik wodny  2,6 Kluczbork Kluczbork  

   0.58 Psurów – zbiornik retencyjny 4,58 Praszka  Praszka 

 

Regulamin łowisk „ złów i wypuść” 

W trakcie połowu ryb na łowisku „złów i wypuść" zabrania się: 
- posiadania przy sobie ryb złowionych na innych łowiskach, 
- połowu z wysp, 
- stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę, 
- używania sprzętu pływającego z napędem spalinowym (nie dotyczy organów upoważnionych do kontroli), 
- na łowisku „złów i wypuść" na:  Białej Głuchołaskiej i Ilak Siestrzechowice obowiązuje połów ryb metodą muchową z zastosowaniem haków           

bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.  
Obowiązuje posiadanie podbieraków.  

Zalecane posiadanie mat wędkarskich (obowiązek posiadania mat na wodach w „uwagach” w powyższej tabeli),   
- „Mata wędkarska”- mata lub konstrukcja przeznaczona do bezpiecznego odhaczania ryb, zabezpieczające je przed urazami (otarciami, obiciami, utratą 

śluzu). Wykonana z tworzyw o gładkiej strukturze obojętnych dla środowiska wodnego z wypełnieniem o grubości co najmniej 2 cm lub maty bez miękkiego 
wypełnienia, nadmuchiwane lub rozpięte na sztywnym stelażu. Minimalny wymiar 80 cm x45 cm. 
- 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. 
 
 


