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WYKAZ WÓD 

  Polskiego Związku Wędkarskiego   Okręgu Legnica  

udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędką i objętych rejestracją połowów  

WODY OBJĘTE OBOWIĄZKOWĄ REJESTRACJĄ POŁOWU RYB : 

1. Rzeki górskie: 

Nr wody           Nazwa wody 

211 Rzeka Kaczawa od ujścia potoku Bystrzyk( Wilcza) do ujścia rzeki Czarna Woda- obwód rybacki 

Kaczawa nr 2 ( pow. 22,72 ha ). 

 Na odcinku rzeki Kaczawy od jazu powyżej mostu na ul. Jaworzyńskiej w Legnicy do ujścia rzeki 

Czarna Woda do Kaczawy obowiązuje  łowisko typu  „złów i wypuść” na którym obowiązuje  zakaz 

zabierania, zabijania i posiadania  przy sobie złowionych ryb na innych łowiskach . 

212 Rzeka Nysa Szalona od źródeł do ujścia do rzeki Kaczawy – obwód rybacki Zbiornik Słup na rzece 

Nysa Szalona nr 1 ( pow. 18,79 ha ) 

213 Rzeka  Skora od południowej granicy wsi Proboszczów do mostu drogowego w Chojnowie przy ul. 

Legnickiej – obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1 ( pow. 18,25 ha ) 

2. Rzeki nizinne: 

221 P  Rzeka Odra od ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki Jezierzycy do ujścia prawobrzeżnego Baryczy 

wraz ze wszystkimi dopływami na       tym odcinku z wyjątkiem prawobrzeżnych dopływów rzeki 

Jezierzycy i Baryczy – obwód rybacki Odra nr 7 ( pow. 433,70 ha ) 

222 P Rzeka Odra od ujścia Baryczy do ujścia rzeki Dobrzejówki ze wszystkimi dopływami na tym odcinku za 

wyjątkiem lewobrzeżnego dopływu rzeki Rudna – obwód rybacki Odra nr 8 ( pow. 417,50 ha ) 

223 Rzeka Czarna Woda od źródeł do ujścia rzeki do Kaczawy wraz ze wszystkimi dopływami na tym 

odcinku –obwód rybacki Czarna Woda nr 1 ( pow. 28,72 ha ). 

224 Rzeka Cicha Woda od źródeł do ujścia do Odry wraz ze wszystkimi dopływami na tym odcinku – 

obwód rybacki rzeki Cicha Woda nr 1 ( pow. 27,20 ha ) 

225 Rzeka Szprotawa od źródeł do granicy z woj. Lubuskim wraz ze wszystkimi dopływami na obszarze 

woj. Dolnośląskiego – obwód rybacki Szprotawa nr 1 ( pow. 32,32 ha ). 

 Zakaz wędkowania na odcinku rzeki Szprotawa od  przepompowni w Ostaszowie do  mostu kolejowego w 

Przemkowie – teren rezerwatu „Stawy Przemkowskie”. 

226 Rzeka Kaczawa od ujścia Czarnej Wody do ujścia do rzeki Odry – obwód rybacki Kaczawa nr 3 ( 

pow. 15,54 ha ). 

227 Rzeka Skora od  mostu drogowego w Chojnowie przy ul. Legnickiej do ujścia do  Czarnej Wody – 

obwód rybacki Czarna Woda nr 1 ( pow. 9,21 ha ) 

228 Rzeka Rudna od źródeł  do ujścia do Odry ze wszystkimi dopływami – obwód rybacki rzeki Rudna nr 

1 ( pow. 8,59 ha ) 

229 Rzeka Zimnica od źródeł do ujścia do Odry ze wszystkimi dopływami – obwód rybacki rzeki Zimnica 

nr 1 ( pow. 18,85 ha ) 

230    Rzeka Wierzbiak od źródeł do ujścia do rzeki Kaczawa – obwód ryb.  rzeki Kaczawa nr 3 (dł. 48,28 

km) 
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3. Zbiorniki zaporowe i  jeziora : 

231 P**/Zbiornik zaporowy Słup  obwód rybacki Zbiornik Słup na rzece Nysa Szalona nr 1  

( pow. 292,0 ha ) 

232 P Jezioro Kunice  obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 ( pow. 110,48 ha ) 

233 P Jezioro Koskowice  obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 ( pow. 54,6 ha ) 

234 P Jezioro Jaśkowice  obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3 ( pow. 27,05 ha )  

235 P Jezioro Tatarak  obwód rybacki rzeki  Czarna Woda nr 1 ( pow. 18,60 ha ) 

2347    Zbiornik Mściwojów              obwód rybacki Kaczawa nr 3 pow. 65,5 ha 

 
 

 

4. Wody stojące : 

236  Serby Stare Emerytów (pow. 5,76 ha ) 

237 Serby Stare II CPN (pow. 2,64 ha ) 

238 Serby Kapliczka ( pow. 1,44 ha ) 

2310 Klucze nowe ( pow.10,38 ha ) 

2311 Klucze ( pow. 6,85 ha) 

2312 Mileszyn ( pow. 4,98 ha ) 

2313 Zameczno ( pow. 3,28 ha ) 

2314    Zabłocie      (pow. 1 ha)   

2315P  Jurcz ( pow. 6,96 ha )  

2316 Ręszów ( pow. 2,56 ha ) 

2317 Lasowice Przychowa ( pow. 13,93  ha ) 

2318 Staw Gaiki-Potoczek (pow. 2,6 ha ) 

2320 Staw Chróstnik  ( pow. 5,13 ha ) 

2321 Staw Pątnów ( pow. 1,64 ) 

2322 Szczytniki Duże ( pow. 5,94 ) 

2323P***/ Żwirownia Spalona ( pow. 26,70 ha )  

2324 Staw Biała ( pow. 3,58 ha ) 

2325 Staw Giełda ( pow. 0,48 ha ) 

2326 P Żwirownia Rokitki Południowe ( pow. 16,96 ha ) 

2327 Staw Serby Nowe ( pow. 8,6 ha ) 

2328P   Jarosław ( pow. 2,04 ha ) 

2329P  Piekary ( pow. 10,71 ha ) 

2330P   Pichorowice ( pow. 12,43 ha ) 

2331    Glinianki w Lasku Złotoryjskim – Legnica ( pow. 2,65 ha ) 

2332   Staw Przemków ( pow. 4,24 ha ) 

2334    Dziewiń ( pow. 10,69 ha ) 

2335    Staw Chocianów ( pow. 7,12 ha ) 

2336    Zbiornik Lena II (pow. 38,25 ha ) 

2337    Grochownia (pow.3,44 ha) 

2339    Bogomice (pow. 9,53 ha ) 

2341   OSiR  „Kormoran ” Legnica ( pow. 5,89 ha )  

2343    Zalew Jawornik ( pow. 4,10 ha ) 

2345     Staw Dolpakart ( pow. 1,22 ha )  

2346P   Tymowa ( pow. 24,40 ha )-starorzecze Tymowa  zlokalizowane w obrębie Leszkowice 
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2349 */   Staw Park Solidarności Lubin  

2350    Staw Chojnów Miasto ( pow. 0,68 ha ) 

2351    Staw w Buczynie ( pow. 0,2 ha ) 

2360    pozostałe wody Okręgu  

P – akwen udostępniony do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających w okresie od 01 

czerwca do 31 grudnia . Z wyłączeniem zbiornika Słup ( połów ze środków pływających dozwolony  jest w 

okresie od 01 czerwca do 31 października) oraz rzeki  Odry ( połów ryb ze środków pływających bez 

ograniczeń czasowych) 
2349*/ - wyłącznie  łowisko młodzieżowe 

231 P  **/ - Zbiornik SŁUP jest udostępniony do wędkowania ze środków pływających w okresie od 01 czerwca 

do 31 października w porze dziennej czyli od świtu ( 1 godz. przed wschodem słońca) do zmierzchu ( 1 godz. po 

zachodzie słońca) wg obowiązującego kalendarza. 

2323***/ - Żwirownia Spalona udostępniona do wędkowania ze środków pływających w części użytkowanej 

przez PZW (uchwała ZO PZW nr 119/2017). 

 

 

WYKAZ  ODSTĘPSTW 

 od zasad określonych w „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW ” 

obowiązujących na wodach   

Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu  Legnica 

w 2018 roku 

 

Polski Związek Wędkarski  Okręg w Legnicy, jako uprawniony do rybactwa na podstawie §46 pkt 10 i 15 

Statutu PZW  Uchwałami  nr 97/2014 ,  nr 81 i 93 /2015 , nr  73/2016 i nr 83/2017 Zarządu Okręgu PZW ustala 

n/w szczegółowe  zasady  i odstępstwa od zasad określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb 

uchwalonego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego : 

 

1.W zbiornikach zaporowych wchodzących w skład obwodów rybackich oraz w rzekach obowiązuje wymiar 

ochronny dla karpia w wysokości do 30 cm. 

 

2. Na wszystkich wodach Okręgu PZW Legnica obowiązuje wymiar ochronny dla amura do 35 cm i okonia 

do 20 cm 

 

3.W zbiorniku zaporowym Słup obowiązują następujące odstępstwa : 

- zbiornik SŁUP jest udostępniony do wędkowania ze środków pływających w okresie od 01 czerwca do 

31 października w porze dziennej czyli od świtu ( 1 godz. przed wschodem słońca) do zmierzchu ( 1 godz. 

po zachodzie słońca) wg obowiązującego kalendarza. 
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- wymiar ochronny dla okonia w wysokości do 20 cm , 

-  wymiar ochronny dla sandacza w wysokości do 55 cm, 

- zakaz połowu ryb metodą trolingu, 

- limit  połowu sandacza  w ciągu doby (w godz.0.00 – 24.00) 1 sztuka, 

- limit połowu okonia w ciągu doby (w godz.0.00 – 24.00) do 3 kg, 

- limit połowu leszcza  w ciągu doby (w godz.0.00 – 24.00) do 10 kg, 

 

4.Na wodach Okręgu PZW Legnica obowiązuje zakaz stosowania ryby z gatunku czebaczek jako przynęty na 

tzw. żywca. 

 

5. Na odcinku rzeki Szprotawa od  przepompowni w Ostaszowie do  mostu kolejowego w Przemkowie – teren 

rezerwatu „Stawy Przemkowskie” obowiązuje zakaz wędkowania. 

 

6.Wody oznaczone literą „P” dopuszczone są do amatorskiego połowu ryb  ze środków pływających. 

Obowiązuje zakaz stosowania silników o napędzie spalinowym  z wyłączeniem rzeki Odry (stosowanie 

silników bez ograniczeń mocy) i jeziora Kunickiego (stosowanie silników do 5 KM). 

 

7.Zasady wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia  określone  są  w  „Wykazie wody krainy pstrąga i 

lipienia – Informator na lata 2018 – 2020”. 

 

8. Na  wszystkich wodach  krainy pstrąga i lipienia  w Okręgu PZW Legnica obowiązuje połów ryb  na 

przynęty sztuczne uzbrojone w haki bezzadziorowe lub pozbawione zadziorów  . 

 

9.Na odcinku rzeki Kaczawy od jazu powyżej mostu na ul.Jaworzyńskiej w Legnicy do ujścia rzeki Czarna 

Woda do Kaczawy obowiązuje  łowisko typu  „złów i wypuść” na którym obowiązuje stosowanie haków 

bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów oraz  zakaz zabierania, zabijania i posiadania  przy sobie 

złowionych ryb  ,w tym także z innych łowisk . 

 

10.Na wszystkich dopływach rzeki Kaczawa( za wyjątkiem rzeki Wierzbiak), Nysa Szalona i Skora nie 

wymienionych w „Wykazie wód krainy pstrąga i lipienia – Informator na lata 2018 – 2020” , a znajdujących się 

w obwodach rybackich na obszarze działania Okręgu – obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu 

ryb.  
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11.Na odcinku rzeki Nysa Szalona od mostu  na drodze Stary Jawor –Piotrowice do zbiornika Słup  w okresie 

od 01 marca do 30 kwietnia każdego roku obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb.  

12. W terminie od 01 stycznia do 31 maja każdego roku obowiązuje zakaz stosowania trolingu  na wszystkich 

wodach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb ze środków pływających. 

13. Na podstawie uchwały nr   73/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Legnicy z dnia 29.09.2016 r.  

zezwala  się od  01 stycznia 2017 r.  używanie modeli zdalnie sterowanych do wywozu przynęt na akwenach 

wodnych : jeziora Jaśkowice, Koskowice, Kunice i Tatarak, akwen Lena II   oraz zbiorniki zaporowe  

Mściwojów i Słup . 

14. W obrębie wyznaczonych i oznakowanych tarlisk  w terminie od 01 stycznia do 30 czerwca  każdego roku  

obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb. 

 

 

 

 


