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1. PRAWA I OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW OKRĘG  

W RZESZOWIE 

1. Zezwolenie uprawnia do wędkowania na wodach, użytkowanych przez Okręg Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Rzeszowie. 

2.Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem.  

4. Zezwolenie ważne jest wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.   

5. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych znowelizowanej 

Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb a także 

ograniczeniach ujętych przez uprawnionego do rybactwa  w dalszej części zezwolenia. 

6. Zezwolenie zawiera rejestr połowu ryb. 

7. Osoba wydająca zezwolenia ma dokonywać wpisu numeru zezwolenia do legitymacji 

członkowskiej pod aktualnymi znaczkami składek członkowskich oraz potwierdzić tam zwrot 

rejestru połowu i wpisać poniżej numer wydanego nowego zezwolenia. 

8. Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów stanowi naruszenie warunków udzielonego 

zezwolenia i stanowi podstawę do jego zatrzymania bez prawa do odszkodowania. 

Zakaz zabierania ryb łososiowatych i lipienia złowionych inną metodą niż 

spinningowa i muchowa - dotyczy wszystkich wód Okręgu. 

Zakaz połowu metodą trollingową na wszystkich wodach Okręgu. 



Podczas wszelkich prac (koszenie, prace ziemne i inne) wędkujący są zobowiązani do 

usunięcia się ze stanowiska i nie przeszkadzania w wykonywaniu prac zleconych 

przez Zarząd Okręgu lub Gospodarza Łowiska. 

Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie porządku na wszystkich wodach Okręgu. 

Członkowie honorowi PZW są zwolnieni na podstawie § 15 ust. 2 statutu PZW ze składki 

członkowskiej, składki okręgowej na podstawie posiadanej legitymacji nadającej tytuł 

członka honorowego. 

- Członkowie PZW Okręgu w Rzeszowie i innych Okręgów (na zasadzie wzajemności) 

odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do ulgi w składce 

członkowskiej ogólnozwiązkowej i są zwolnieni ze składki członkowskiej okręgowej. 

- Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami”, których macierzyste 

Okręgi nie zwalniają członków Okręgu PZW w Rzeszowie z obowiązku wnoszenia  

składki członkowskiej okręgowej są zobowiązani do uiszczenia składki członkowskiej  

w takiej wysokości jak członkowie uczestnicy. 

Składkę członkowską i okręgową członka uczestnika, uprawnionego do swojego łowiska 

uiszcza młodzież do lat 16. Uprawnia ona do wędkowania na wodach nizinnych w całym 

kraju (po pobraniu zezwolenia w Okręgu, na którego wodach planuje wędkować). 

Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW 

tylko  

w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.  

Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW tylko  

w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod 

warunkiem, że posiada kartę wędkarską. 

2. INSTRUKCJA PROWADZENIA REJESTRACJI POŁOWU RYB: 

Rejestr połowu ryb stanowi integralną część udzielonego zezwolenia na wędkowanie. Rejestracja ma 

na celu umożliwienie Okręgowi prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.  

Wpisu należy dokonać długopisem, czytelnie, bez skreśleń, natychmiast po przybyciu na łowisko,  

a przed przystąpieniem do wędkowania.  

W kolumnie data należy wpisać datę rozpoczęcia połowu, przy czym po godzinie 00:00 dokonujemy 

wpisu nowej daty. 

W kolumnie rzeka, zbiornik należy wpisać: nazwę rzeki, zbiornika, na których dokonywany jest 

połów np. „Wisłok”. 

W rubryce miejscowość należy wpisać nazwę miejscowości, na terenie, której znajduje się łowisko np. 

„Rzeszów”. 

Złowione ryby przeznaczone do zabrania z łowiska, lub jako przynęta (żywiec) przechowywane żywe  

i zabite, należy natychmiast wpisać do rejestru, wypełniając przeznaczone do tego rubryki.  

W przypadku ryb objętych wymiarem ochronnym należy natychmiast dokonać wpisu dla każdej ryby 

w oddzielnej rubryce podając jej gatunek i długość w centymetrach.  



Ryby przetrzymywane w siatce nie podlegają wymianie. 

W przypadku ryb nie objętych wymiarem ochronnym dokonujemy wpisu pierwszych zabieranych ryb, 

wymieniając gatunek ryby a po zakończeniu połowu ostateczną liczbę i średnią długość zabieranych 

ryb np. ukleja 3 szt., 12 cm. 

Na łowiskach „No-kill” rejestr połowów ryb nie obowiązuje, nie trzeba także wypełniać rubryk 

dotyczących miejsca i daty połowu. 

W przypadku wyczerpania rubryk rejestru wędkarz powinien zgłosić się w swoim kole lub w Biurze 

Okręgu (w okresie październik – grudzień) w celu otrzymania kolejnego. Brak zwrotu rejestru bez 

względu na jego przyczynę (zagubienie, zniszczenie itp.) zobowiązuje wędkarza do wpłaty składki na 

zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 10 zł. Wpłatę taką wędkarz dokonuje również, jeżeli 

na jego zezwoleniu występuje adnotacja uprawnionych do kontroli (PSR, Policji, SSRyb, 

upoważnionych pracowników Okręgu) stwierdzająca brak wypełnienia rejestru w trakcie wędkowania, 

lub osoba uprawniona do kontroli zatrzyma za pokwitowaniem  

w/w zezwolenie. 

Po zakończeniu wędkowania w przypadku nie zabierania ryb należy trwale poziomą kreską 

przekreślić niewypełnione w danym dniu rubryki. 

Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów stanowi naruszenie warunków udzielonego 

zezwolenia. 

2. WYKAZ WÓD PZW OKRĘGU W RZESZOWIE UDOSTĘPNIONYCH  

DO WĘDKOWANIA. 

2.1. TAB. I. Obwody rybackie wody nizinne Okręgu (płynące) 

Lp. / 

Obwód 

Rybacki nr 

Granice obwodu Pow. ha 
Występujące zbiorniki /  

Uwagi  

230. / 

Wisłok 3 

Wisłok od ujścia rzeki Stobnica do mostu 

kolejowego w m. Rzeszów wraz ze zbiornikiem 

Rzeszów i rzeką Strug od mostu w Tyczynie do 

ujścia do zbiornika w Rzeszowie 

102,20 

TABELA II - Zbiornik 

Rzeszów od zapory do cofki 

zbiornika w m. Zwięczyca – 

ujęcie wody dla m. Rzeszowa. 

Zakaz połowu na odcinku 1500 

metrów powyżej mostu 

drogowego na drodze 

wojewódzkiej Nr 988 w 

miejscowości Żarnowa powiat 

strzyżowski. 

 Zakaz obowiązywałby w 

okresie od 1 października do 

końca lutego. 



240. / 

Wisłok 4 

Wisłok od mostu kolejowego w m. Rzeszów do 

ujścia do rzeki San w m. Dębno wraz ze 

zbiornikami: Nowa Wieś, Czyste, Tama, Głuchów, 

Grodzisko Górne ,Wólka Grodziska 

311,00 

TABELA II - Zbiorniki: 

Nowa Wieś, Czyste, 

Grodzisko Górne, 

Wólka Grodziska, Głuchów, 

Tama  

130. / 

Wisłoka 3 

zbiornika 

Mokrzec 

Wisłoka od ujścia potoku Jodłówka do ujścia 

potoku Dulcza w m. Pilzno wraz ze zbiornikiem 

Mokrzec 

122,00 

TABELA II - Zbiornik  

Mokrzec (Pilzno) od jazu w 

górę do ujścia lewobrzeżnego 

dopływu potoku Słotowskiego. 

. 

140. / 

Wisłoka 4 

Wisłoka od ujścia potoku Dulcza w m. Pilzno do 

ujścia potoku Tuszymka wraz z częścią dopływów: 

potok Wielopolka w m. Ropczyce od mostu 

drogowego przy ul. Strażackiej do ujścia. 

Tuszymka wody zbiornika Kamionka oraz 

zbiornika Cierpisz wraz z cofką. 

155,30 

TABELA II - Zbiorniki:  

Kamionka, Cierpisz, Chotowa 

Zakaz połowu na odcinku 700 

metrów poniżej i 50 m powyżej 

mostu drogowego przy ulicy 

Kościuszki w miejscowości 

Dębica powiat dębicki. Zakaz 

obowiązywałby w okresie od 1 

października do końca lutego. 

150. / 

Wisłoka 5 

Wisłoka od ujścia potoku Tuszymka do ujścia do 

Wisły wraz z dopływem Brnik 
140,70  

190. / 

San 9 

San od ujścia rzeki Wisłok w m. Dębno do ujścia 

Tanwi w m. Ulanów oraz z częścią dopływów: 

Trzebośnica od mostu drogowego w m. Judaszówka 

do ujścia, Złota 2 od stopnia betonowego powyżej 

zbiornika Ożanna do ujścia 

556,79 

TABELA II - Zbiorniki:  

Brzóza Królewska, Brzóza 

Stadnicka, Floryda, 

Niedźwiadek, Ożanna, Jelna, 

Struga, Rudnik N. Sanem 

Zakaz połowu na odcinku 200 

metrów poniżej i 50 metrów 

powyżej mostu drogowego na 

drodze wojewódzkiej Nr 877 w 

miejscowości Stare Miasto 

powiat leżajski.  

Zakaz połowu na odcinku 200 

metrów poniżej i 50 metrów 

powyżej mostu drogowego na 

drodze w miejscowości 

Rzuchów powiat leżajski.  

Zakazy obowiązywałyby w 

okresie od 1 października do 

końca lutego. 



100. / 

Stobnica 1 

Od źródeł do progu poniżej mostu drogowego na 

drodze Nr 991 w miejscowości Lutcza. 
23,30 

Tabela II – Zbiornik  

Blizne 

 

2.2. TAB. II. Wody nizinne - zbiorniki różne 

TABELA II. – WODY NIZINNE – ZBIORNIKI RÓŻNE  

L.p. Nazwa zbiornika 
Pow. 

ha 
Uwagi 

2.  

Błażkowa, Brzyska  25,74 4 wyrobiska pożwirowe. Zakaz kąpieli. 

Obowiązujące zasady: 

- zakaz pływania i połowu ze środków pływających 

- zakaz wywożenia wszelkimi środkami pływającymi zanęt i przynęt, dopuszcza się wywożenie 

zanęt i przynęt za pomocą zdalnie sterowanych łódek. 

4. 

Stawy Trzciana 8,72 2 – stawy, 

Obowiązujące zasady 

- wymiar ochronny amura do 40 cm 

- Mały staw będzie pozostawał w użytkowaniu Pro-Golf sp. z o. o. z wyznaczonymi miejscami do 

parkowania dla użytkowników PZW. Część małego stawu od strony drogi (strona wschodnia) 

będzie wykorzystywana przez PZW. 

- Duży staw będzie pozostawał w użytkowaniu PZW wraz z terenem o szerokości 7 metrów wokół 

stawu oraz terenem pomiędzy stawami. 

- Zakaz wędkowania w godzinach nocnych (od wschodu do zachodu słońca – obowiązuje godzina 

kalendarzowa). 

- Zakaz spinningowania. 

- Zakaz kąpieli. 

- Zakaz spożywania alkoholu. 

- Zakaz wjazdu pojazdami samochodowymi i motocyklami na groble otaczające zbiornik. 

- Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie na wyznaczonym parkingu. 

- Palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. 

- Zabrania się kopania, wydobywania lub niszczenia nawierzchni torfowej wokół brzegów. 

- Zakaz brodzenia. 

5. 

Żwirownia Rzeszów 0,89 Wyrobisko pożwirowe 

Informacja 



Brzeg od strony ul. Kwiatkowskiego jest własnością osób, z którymi Okręg nie zawarł umowy. 

Połów z tego brzegu jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia od właściciela tego terenu. 

6. Zbiorniki Łętownia 5,71 2 wyrobiska pożwirowe. Zakaz kąpieli. 

7. Stawy Głogów Młp. 3,20 3 – stawy. Zakaz kąpieli. 

8. 

Rakszawa Brzeźnik 2,30 4 – stawy. Zakaz kąpieli. 

- Wymiar ochronny amura do 60 cm. 

- Limit dobowy amura 1 sztuka.  

- Zakaz palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym. 

- Zakaz spinningowania. 

- Zakaz brodzenia 

9. 

Otałęż 22,34 Wyrobisko pożwirowe. Zakaz kąpieli. 

- zakaz przebywania w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów i urządzeń Kruszgeo S.A. 

służących do wydobywania, transportu i przeróbki kruszywa, 

- z dróg technologicznych należy korzystać ze szczególną ostrożnością, tak, aby nie zakłócić 

transportu na terenie Kruszgeo S.A. 

- obowiązuje ewidencjonowanie przybycia i opuszczania terenu Kruszgeo S.A., ewidencję 

prowadzi kierownictwo zakładu i osoby stróżujące, 

- osoby kontrolujące mogą nakazać opuszczenie terenu Kruszgeo S.A. osobom niewłaściwie 

korzystającym ze swoich uprawnień 

- obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi z wyjątkiem organów 

uprawnionych do kontroli, 

- dojazd do zbiorników jest możliwy po drogach istniejących, ogólnodostępnych, 

11. 

Czarna Sędziszowska 44,79 2 wyrobiska pożwirowe. Zakaz kąpieli. 

- wprowadza się górny wymiar ochronny:  

amur od 60 cm, sandacz i szczupak od 80 cm, płoć od 30 cm, 

- zakaz wynoszenia i wywożenia zanęt i przynęt, 

- zakaz przebywania w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów i urządzeń Kruszgeo S.A. 

służących do wydobywania, transportu i przeróbki kruszywa, 

- z dróg technologicznych należy korzystać ze szczególną ostrożnością, tak, aby nie zakłócić 

transportu na terenie Kruszgeo S.A. 

- obowiązuje ewidencjonowanie przybycia i opuszczania terenu Kruszgeo S.A., ewidencję 

prowadzi kierownictwo zakładu i osoby stróżujące, 

- osoby kontrolujące mogą nakazać opuszczenie terenu Kruszgeo S.A. osobom niewłaściwie 

korzystającym ze swoich uprawnień 

- obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi z wyjątkiem organów 

uprawnionych do kontroli, 

- dojazd do zbiorników jest możliwy po drogach istniejących, ogólnodostępnych, 

12. 

Lipie I 10,00 Wyrobisko pożwirowe 

Obowiązujące zasady 

- Obowiązuje limit dobowy karpia 1 szt i górny wymiar ochronny karpia od 60cm. 

- wprowadza się górny wymiar ochronny szczupaka od 80 cm,  



- Zakaz palenia ognisk. 

- Kąpiel oraz pływanie zabronione. 

- Zakaz używania sprzętu pływającego, modeli zdalnie sterowanych, oraz połowu ze środków 

pływających. 

- całkowity zakaz zabierania  amura, 

- brzeg południowy zbiornika wyłączony z wędkowania  - tarlisko, 

- zakaz parkowania samochodów w odległości mniejszej niż 10 metrów od lustra wody 

13. Glinianka Dobrzechów 3,80 

Wyrobisko. Zakaz kąpieli  

Zakaz używania sprzętu pływającego, oraz 

połowu ze środków pływających. 

14. 

Stawy Tarnawka 6,33 4 – stawy. Zakaz kąpieli. 

Obowiązujące zasady  

- Zakaz połowu amura. 

- Zakaz brodzenia. 

- Zakaz kąpieli. 

- Górny wymiar ochronny karpia od 60 cm. 

- Dojazd do stawów jest możliwy wyłącznie drogą wyznaczoną  

przez Nadleśnictwo Kańczuga (szczegółowe informacje w Kołach  

PZW oraz na stronie internetowej Okręgu). 

15. 

Mrowla - Lipie II 11,20 Wyrobisko pożwirowe. Zakaz kąpieli. 

- zakaz przebywania w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów i urządzeń Kruszgeo S.A. 

służących do wydobywania, transportu i przeróbki kruszywa, 

- z dróg technologicznych należy korzystać ze szczególną ostrożnością, tak, aby nie zakłócić 

transportu na terenie Kruszgeo S.A. 

- obowiązuje ewidencjonowanie przybycia i opuszczania terenu Kruszgeo S.A., ewidencję 

prowadzi kierownictwo zakładu i osoby stróżujące, 

- osoby kontrolujące mogą nakazać opuszczenie terenu Kruszgeo S.A. osobom niewłaściwie 

korzystającym ze swoich uprawnień 

- obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi z wyjątkiem organów 

uprawnionych do kontroli, 

- dojazd do zbiorników jest możliwy po drogach istniejących, ogólnodostępnych, 

16. 

Strzegocice I i II 53,11 2 wyrobiska pożwirowe. Zakaz kąpieli. 

- zakaz przebywania w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów i urządzeń Kruszgeo S.A. 

służących do wydobywania, transportu i przeróbki kruszywa, 

- z dróg technologicznych należy korzystać ze szczególną ostrożnością, tak, aby nie zakłócić 

transportu na terenie Kruszgeo S.A. 



- obowiązuje ewidencjonowanie przybycia i opuszczania terenu Kruszgeo S.A., ewidencję 

prowadzi kierownictwo zakładu i osoby stróżujące, 

- osoby kontrolujące mogą nakazać opuszczenie terenu Kruszgeo S.A. osobom niewłaściwie 

korzystającym ze swoich uprawnień 

- obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi z wyjątkiem organów 

uprawnionych do kontroli, 

- dojazd do zbiorników jest możliwy po drogach istniejących, ogólnodostępnych, 

17. 

Zbiornik Floryda 3,00 Zbiornik zaporowy. Zakaz kąpieli. 

Obowiązujące zasady  

- Zakaz wywozu przynęt i zanęt. 

- Górny wymiar ochronny dla:  karpia od 60 cm, sandacza i szczupaka od 80 cm i okonia od 35 cm 

- Wprowadza się limit ilościowy na karpia 1 szt dziennie. 

18. Brzóza Stadnicka 1,11 Zbiornik zaporowy. Zakaz kąpieli. 

19. 

Rakszawa Górna 1,60 2 stawy. Zakaz kąpieli. 

Obowiązujące zasady  

- Wymiar ochronny amura do 60 cm. 

- Limit dobowy amura 1 sztuka.  

- Zakaz palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym. 

- Zakaz spinningowania. 

20. 

Staw Browarny 1,26 Zakaz kąpieli. 

Obowiązujące zasady  

- Górny wymiar ochronny dla karpia od 60 cm. 

 

- Zakaz połowu amura 

21. Zwięczyca 1,90 Zbiornik pożwirowy. Zakaz kąpieli. 

22. Stawy Janda 1,70 2 stawy. Zakaz kąpieli. 

23. 

Stawy w Weryni 15,77 6 stawów. 

Obowiązujące zasady  

- Zakaz połowu ze środków pływających, wywożenia i wynoszenia przynęt i zanęt oraz brodzenia i 

kąpieli. 

- Zakaz jazdy po wałach, biwakowania i palenia ognia otwartego. 

- Na stawach w Weryni wędkujący są zobowiązani do poddania się kontroli przeprowadzonej przez 

Straż Miejską oraz inne organy kontrolne Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa. 



- Wędkarz po zakończeniu połowu ma obowiązek posprzątać i zabrać ze sobą śmieci. 

- podczas wszelkich prac (koszenie, prace ziemne i inne) wędkujący są zobowiązani do usunięcia 

się ze stanowiska i nie przeszkadzania w wykonywaniu prac zleconych przez Zarząd Okręgu lub 

Zarząd Koła Nr 17 w Kolbuszowej 

- Ponadto wprowadza się dodatkowe ograniczenia na poszczególnych stawach: 

1. Staw Nr 1: 

- Jest to łowisko No – Kill – obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych 

znalezionych na łowisku za wyjątkiem wymiarowego suma złowionego zgodnie z Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb. 

- obowiązuje zakaz połowu z grobli pomiędzy 1 i 2 stawem. 

- Wszystkie ryby złowione podczas wędkowania należy bezzwłocznie ostrożnie odpiąć z haczyka i 

ostrożnie wypuścić do wody. W przypadku głęboko połkniętej przynęty należy odciąć haczyk i 

rybę uwolnić. 

- Połów ryb na stawie dozwolony jest wyłącznie w dzień tj.  od wschodu do zachodu słońca 

(obowiązuje godzina kalendarzowa) wyjątek stanowią zawody wędkarskie na które zgody udzielił 

Zarząd Okręgu, 

- Zabrania się przynoszenia i przetrzymywania w siatkach ryb złowionych na innym łowisku.  

- Wprowadza się zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę.  

2. Stawy Nr 2, 3, 4, 5 i 6: 

- Górny wymiar ochronny dla karpia od 60 cm. 

- Limit dobowy karpia 1 sztuka w ciągu doby. 

- Wymiar ochronny okonia do 18 cm. 

24. Zbiornik Przychojec 1,00 Zbiornik. Zakaz kąpieli. 

25. 

Stawy TC Dębica 3,00 4 stawy. Zakaz kąpieli. 

Obowiązujące zasady  

- Połów na zbiornikach A i C (boczne) oraz zbiorniku D przy moście drogowym Dębica Straszęcin 

dozwolony jest dla członków PZW. 

- Wędkowanie możliwe wyłącznie od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje godzina 

kalendarzowa), bez używania sprzętu pływającego. 

- Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie porządku na terenie wędkowania. 

- Na zbiorniku B (środkowym) obowiązuje zakaz wędkowania indywidualnego (dopuszczone tylko 

zawody wędkarskie Kół po uzyskaniu zgody). 

- Zakaz przebywania na lodzie i połowu z lodu na zbiornikach A, B i C 

- Obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach A, B i C 

- Zbiornik „A” Lubelski – obowiązuje zakaz zabierania płoci i amura 

- Zbiornik „A” Lubelski – wprowadza się limit karpia – 1 szt w ciągu doby i górny wymiar 

ochronny dla karpi od 60 cm 

- Zbiornik „C” Pawełkowy – jest to łowisko „no kill” obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb za 

wyjątkiem wymiarowego suma złowionego zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb 

26. Rzemień Stawy Nr 3, 4 i 5 23,86 
3 stawy 



Obowiązujące zasady  

- Wędkowanie dozwolone wyłącznie w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca – obowiązuje 

godzina kalendarzowa), 

- wymiar ochronny dla amura do 60 cm, 

- Limit gatunków ryb wymienionych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb zabieranych z 

łowiska ustala się na 3 kg a ponadto do limitu włącza się  okonia, pstrąga tęczowego karasia i płoci 

- Zakaz wchodzenia na wyspę znajdującą się na stawie nr 4. 

- Zakaz biwakowania nad brzegami stawów. 

- Zakaz parkowania samochodów i motocykli nad brzegami stawów. 

- Zakaz palenia ognisk i grilla poza miejscem wyznaczonym. 

- Zakaz brodzenia. 

- Zakaz kąpieli. 

- Gospodarz łowiska w porozumieniu z Zarządem Okręgu zastrzega sobie prawo czasowego 

wyłączania łowiska z wędkowania lub wprowadzania dodatkowych ograniczeń po dokonanych 

zarybieniach. 

27. Staw Borek Mały 0,91 
Wyrobisko. Zakaz kąpieli. 

28. Zbiornik Rzeszów 48,00 
Zbiornik zaporowy 

29. Zbiornik Nowa Wieś 3,00 
Zbiornik zaporowy 

30. Tama Żołynia 3,00 
Zbiornik zaporowy 

31. Zbiornik Głuchów 3,90 
Zbiornik zaporowy.  

Obowiązuje górny wymiar ochronny na karpia od 

60 cm. 

32. Zbiornik Czyste 8,80 
Zbiornik zaporowy 

33. Zbiornik Mokrzec 100,00 
Zbiornik zaporowy 

34. Zbiornik Kamionka 7,00 
Zbiornik zaporowy 

35. Zbiornik Cierpisz 2,50 
Zbiornik zaporowy 

36.  

Zbiornik Brzóza Królewska 8,00 
Zbiornik zaporowy 

Obowiązujące zasady  

- Zakaz wywozu przynęt i zanęt. 

- Górny wymiar ochronny dla: karpia 60 cm, sandacza i szczupaka od 80 cm i okonia od 35 cm 

37. 

Zbiornik Ożanna 18,00 
Zbiornik zaporowy 

Obowiązujące zasady  

- Zakaz wywozu przynęt i zanęt. 

- Górny wymiar ochronny dla karpia 60 cm, sandacza i szczupaka od 80 cm i okonia od 35 cm 

38. 

Zbiornik Niedźwiadek 8,10 
Zbiornik zaporowy 

Obowiązujące zasady  

- Zakaz brodzenia. 

- Zakaz wynoszenia i wywożenia zanęt, przynęt oraz stawiania bojek innych niż tzw. markery. 

- Zakaz parkowania pojazdów od strony wody wokół zbiornika (dotyczy linii brzegowej) 

- Zakaz palenia ognisk wokół zbiornika. 

- Zakaz połowu ze środków pływających 

39. Zbiornik Blizne 8,00 
Zbiornik zaporowy 



40. Zbiornik Jelna 0,61 
Zbiornik zaporowy 

41. Zbiornik Rudnik N. Sanem 0,80 
Zbiornik zaporowy 

42.  Zbiornik Grodzisko Górne 0,80 
Zbiornik zaporowy 

Jest to łowisko „no-kill” – obowiązuje całkowity 

zakaz zabierania ryb 

43. Zbiornik Wólka Grodziska 0,41 
Zbiornik zaporowy 

44. Zbiornik Struga 0,50 Zbiornik zaporowy 

45. 

Rzemień Stawy Nr 1 i 2 5,97 2 stawy 

Obowiązujące zasady  

- Jest to łowisko No – Kill – obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb w tym śniętych 

znalezionych na łowisku, za wyjątkiem wymiarowego suma złowionego zgodnie z Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb. 

- Wszystkie ryby złowione podczas wędkowania należy bezzwłocznie ostrożnie odpiąć z haczyka i 

ostrożnie wypuścić do wody. W przypadku głęboko połkniętej przynęty należy odciąć haczyk i 

rybę uwolnić. 

- Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w dzień tj.  od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje 

godzina kalendarzowa),  

- Na stawie nr 1wprowadza się zakaz wędkowania metodą gruntową.  

- Dopuszcza się wyłącznie nęcenie przynętami roślinnymi (ziarna zbóż).  

- Zabrania się przynoszenia i przetrzymywania w siatkach ryb złowionych na innym łowisku.  

- Obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego oraz zakaz kąpieli i brodzenia po wodzie. Nie 

dotyczy zdalnie sterowanych łódek stosowanych do wywozu zanęty.  

- Na łowisku obowiązuje zakaz palenia ognisk i grilla poza miejscem do tego wyznaczonym.  

- Samochody, motory i motorowery należy parkować wyłącznie na parkingu łowiska. 

46. Dąbrówki Kolbuszowa 0,2 1 zbiornik 

47. Glinianka Kolbuszowa 0,24 1 zbiornik 

48. 

Męciszów 32,00 2 wyrobiska pożwirowe 

Zbiornik Męciszów Nr 1 : 

- jest to łowisko „no-kill” obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb w tym śniętych znalezionych 

na łowisku 

- Wszystkie ryby złowione podczas wędkowania należy bezzwłocznie ostrożnie odpiąć z haczyka  

i ostrożnie wypuścić do wody. W przypadku głęboko połkniętej przynęty należy odciąć haczyk  

i rybę uwolnić. 

- Połów ryb dozwolony jest wyłącznie w dzień tj.  od wschodu do zachodu słońca (obowiązuje 

godzina kalendarzowa), 

- Zabrania się przynoszenia i przetrzymywania w siatkach ryb złowionych na innym łowisku.  



- Obowiązuje zakaz kąpieli, pływania, brodzenia, wynoszenia i wywożenia wszelkimi możliwymi 

sposobami zanęt i przynęt, oraz połowu ze środków pływających. 

-Na łowisku obowiązuje zakaz palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym. 

Zbiornik Męciszów Nr 2 : 

- Zakaz zabierania amura, 

- Górny wymiar ochronny dla karpia od 60 cm. 

- Limit dobowy karpia 1 sztuka, 

- Obowiązuje zakaz kąpieli, pływania, brodzenia, wynoszenia i wywożenia wszelkimi możliwymi 

sposobami zanęt i przynęt, oraz połowu ze środków pływających. 

Na łowisku obowiązuje zakaz palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym. 

49. Dylągówka 1,00 1 zbiornik 

50. Chotowa 3,00 Zbiornik zaporowy 

RAZEM:  506,63 ha 

 

2.3. TAB. III. Wody krainy pstrąga i lipienia (górskie)  

Lp. / 

Obwód 

rybacki nr 

Rzeka, potok 

Szczegółowe granice 

wód krainy pstrąga i 

lipienia 

Dozwolone metody wędkowania, 

przynęty i inne specjalne ograniczenia i 

zakazy 

101. / 

Stobnica  

1 

Stobnica wraz  

z dopływami 

Od progu poniżej mostu 

drogowego na drodze Nr 

991 w miejscowości 

Lutcza do ujścia do 

Wisłoka. 

Połów wyłącznie metodą muchowa i 

spinningowa.  

231. / 

Wisłok 

 3 

Pstrągówka 
Od źródeł do ujścia do 

Wisłoka. 

Połów wyłącznie metodą muchowa i 

spinningowa. 

Gwoźnica 

wraz z 

dopływami 

Od źródeł do ujścia do 

Wisłoka. 

Połów wyłącznie metodą muchowa i 

spinningowa. 

Strug wraz 

z dopływami 

Od źródeł do mostu 

drogowego  

w Tyczynie. 

Połów wyłącznie metodą muchowa i 

spinningowa. 

191. Trzebośnica Od źródeł do mostu w m. 

Judaszówka droga na 

Metoda muchowa, spinningowa oraz 

gruntowo-spławikowa (z wyłączeniem 



San 

 9 

Smycze. przynęt pochodzenia zwierzęcego). 

Złota 1 wraz z 

dopływami 

Od źródeł do ujścia do 

Sanu. 

Metoda muchowa, spinningowa oraz 

gruntowo-spławikowa (z wyłączeniem 

przynęt pochodzenia zwierzęcego).  

Złota 2 wraz z 

dopływami 

Od źródeł do stopnia 

betonowego w m. Ożanna 

przed cofką zb. Ożanna. 

Metoda muchowa, spinningowa oraz 

gruntowo-spławikowa (z wyłączeniem 

przynęt pochodzenia zwierzęcego). 

131. / 

Wisłoka 

3 

Słotowski 
Od źródeł do ujścia do 

Wisłoki. 
Metoda muchowa i spinningowa. 

Dopływ  

z Połomii 

Od źródeł do ujścia do 

Wisłoki. 
Metoda muchowa i spinningowa. 

141. / 

Wisłoka 

4 

Dulcza 
Od źródeł do ujścia do 

Wisłoki. 

Metoda muchowa i spinningowa. 

Chotowski  

z dopływami 

Od źródeł do ujścia do 

Wisłoki. 
Metoda muchowa i spinningowa.  

Ostra 
Od źródeł do ujścia do 

Wisłoki. 

Metoda muchowa i spinningowa.  

Czarna 

(Grabinka)  

z dopływami 

1. Od źródeł do jazu w 

miejscowości Straszęcin. 

Metoda muchowa i spinningowa.  

2. Od jazu w 

miejscowości Straszęcin 

do ujścia do Wisłoki 

Metoda muchowa, spinningowa oraz 

gruntowo-spławikowa. 

Wielopolka 

z dopływami 

Od źródeł do m. 

Ropczyce most drogowy 

ul. Strażacka. 

Metoda muchowa, spinningowa oraz 

gruntowo-spławikowa (z wyłączeniem 

przynęt pochodzenia zwierzęcego). 

Tuszymka 

Od progu przy młynie w 

miejscowości Ocieka do 

ujścia do Wisłoki. 

Obowiązuje metoda muchowa i 

spinningowa.  

Zakaz połowu na odcinku od korony 

zapory piętrzącej wody zbiornika 

Kamionka do 50 metrów poniżej mostu 

drogowego w miejscowości Kamionka. 

 

 

 



3. POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE 

Szczegółowe informacje dotyczące nie ujętych poniżej Porozumień Międzyokręgowych są 

dostępne na stronie internetowej w Biurze Okręgu oraz w Kołach PZW. 

Porozumienie zawarte z PZW Okręg w Krośnie na wody obwodów rybackich: Wisłok 2, Wisłoka 2 

– TAB. IV i V, (użytkownik rybacki PZW Okręg Krosno), Stobnica 1 – wody krainy pstrąga i lipienia 

(górskie) TAB. III, Lp. 101, oraz wody nizinne TAB. I, Lp. 100 i TAB. II, Lp. 39 zbiornik Blizne 

(użytkownik rybacki PZW Okręg w Rzeszowie). Wymienione powyżej wody udostępnione do 

wędkowania na zasadach wzajemności dla Członków umawiających się okręgów na podstawie 

wniesionych w macierzystym okręgu składek z uwzględnieniem charakteru wód ( wody nizinne lub 

górskie). Wędkarzy umawiających się okręgów obowiązuje zezwolenie wydane przez uprawnionego 

do rybactwa. 

Porozumienie zawarte z PZW Okręg w Przemyślu  

1. Okręg PZW w Przemyślu udostępni członkom Okręgu PZW w Rzeszowie rzekę San od 

promu w miejscowości Manasterz do ujścia rzeki Wisłok do Sanu. 

2. Okręg PZW w Rzeszowie udostępni członkom Okręgu PZW w Przemyślu rzekę Wisłok od 

mostu w Białobrzegach do ujścia rzeki Wisłok do Sanu. 

3. Wędkarze umawiających się Okręgów są zobowiązani do posiadania opłaconej składki 

członkowskiej macierzystego Okręgu na 2014 r. 

4. Wędkarzy umawiających  się Okręgów wędkujący na wodach udostępnionych na podstawie 

niniejszego porozumienia, obowiązuje zezwolenie na amatorski połów ryb wędką oraz rejestr 

wydane przez macierzysty Okręg. 

 

Członkowie Okręgów PZW w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu odznaczeni Złotą z Wieńcami, Złotą 

lub Srebrną Odznaką PZW po opłaceniu składek członkowskich (ogólnozwiązkowej  

i okręgowej) w macierzystym Okręgu są zwolnieni (na zasadzie wzajemności) z konieczności 

wnoszenia składki członkowskiej Okręgu PZW w Rzeszowie i są upoważnieni do otrzymania 

bezpłatnego zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wszystkich wodach ogólnodostępnych 

(górskich, nizinnych i zbiornikach) Okręgu. 

OCHRONA RYB 

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

ogonowej. 

 

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb : 

 

- boleń do 40 cm 

- brzana do 40 cm 

- certa do 30 cm 

- głowacica do 70 cm 

- jaź do 25 cm 

- jelec do 15 cm 

- karp do 35 cm / we wszystkich wodach / 

- kleń do 25 cm 

- lin do 25 cm 

- lipień do 30 cm 

- łosoś do 35 cm 

- miętus do 25 cm 



- okoń do 15 cm, w wodach krainy pstrąga i lipienia wymiar nie obowiązuje  

- pstrąg potokowy do 30 cm 

- sandacz do 50 cm 

- sieja do 35 cm 

- sielawa do 18 cm 

- sum do 70 cm 

- szczupak do 50 cm 

- świnka do 30 cm 

- troć do 35 cm 

- troć jeziorowa do 50 cm 

- węgorz do 50 cm 

- wzdręga do 15 cm 

 

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb : 

 

- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia 

- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca 

- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31grudnia 

- certa od 1 stycznia do 30 czerwca 

- głowacica od 1 marca do 31 maja 

- jesiotr ostronosy od 1 stycznia do 31 grudnia  

- lipień od 1 marca do 31 maja 

- łosoś od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu  

w czwartki, piątki, soboty i niedziele, 

- miętus od 1 grudnia do końca lutego 

- pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia, 

- sieja od 1 października do 31 grudnia 

- sielawa od 1 października do 31 grudnia 

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja 

- sum 1 listopada do 30 czerwca  

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia 

- świnka od 1 stycznia do 15 maja 

- troć od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w 

czwartki, piątki, soboty i niedziele, 

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia 

- węgorz od 15 czerwca do 15 lipca 

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień 

ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. 

 

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb:  

- alosa, babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, brzanka, 

ciosa, dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, iglicznia, jesiotr zachodni, jesiotr 

ostronosy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, koza, koza złotawa, kur rogacz, minogi - wszystkie 

gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzeble - wszystkie gatunki, śliz, wężynka. 

 

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

 

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk : 

 

7.1. W ciągu tygodnia / od poniedziałku do niedzieli / : 

 

- głowacica 1 szt. 

 



7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 / 

 

- sum, szczupak 1 szt. 

- w okresie od 1 października do 31 grudnia – karp, lin, sandacz /łącznie/ 1 szt. 

- w okresie od 1 stycznia do 30 września - karp 2 szt. 

- troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, sieja, boleń, / łącznie / 2 szt.  

- lipień, pstrąg potokowy, / łącznie / 3 szt. 

- brzana 2 szt. 

- lin 4 szt. 

- certa 5 szt. 

- świnka 5 szt. 

- węgorz 2 szt. 

 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych powyżej gatunków nie może 

przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.  

 

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach 

nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby,  lub 1 sztukę jeżeli jej waga jednostkowa przekroczy 5kg. 

 

9. Limity połowu nie dotyczą tołpygi, krąpia, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz 

gatunków ryb wymienionych w punkcie 10. 

10. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i 

sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do 

innych wód 

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów,  

5. OBRĘBY OCHRONNE: 

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 135/02 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.08.2002 r. na 

terenie działania PZW Okręg w Rzeszowie obowiązują następujące obręby ochronne: 

1. Na rzece Wisłok w Rzeszowie - przy zaporze 200 m powyżej i 200 m poniżej zapory. 

2. Na rzece Wisłok w Rzeszowie na odcinku 150 m powyżej i 150 m poniżej progu 

piętrzącego Elektrociepłowni Załęże. 

3. Na rzece Wisłoka w miejscowości Mokrzec na odcinku 200 m powyżej i 200 m 

poniżej progu piętrzącego wodę. 

4. Na rzece Wisłoka na odcinku 100 m powyżej i 200 m poniżej progu wodnego 

piętrzącego wodę dla ujęcia wody w Dębicy. 

5. Na rzece Wisłoka na odcinku 100 m powyżej i 100 m poniżej progu wodnego 

piętrzącego wodę dla ujęcia wody w Mielcu. 

6. Na rzece Młynówka Ruda w miejscowości Rzemień na odcinku 400 m od śluzy 

piętrzącej wodę, znajdującej się obok młyna w Rzemieniu do zabytkowej Baszty 

Obronnej. 

7. Na rzece Młynówka Ruda w miejscowości Ruda – Dobrynin gm. Przecław od śluzy 

piętrzącej wodę przy stawach Gospodarstwa Rybackiego w Kolbuszowej wraz z 

dopływami na tym odcinku. 

 

 

 



6. INFORMACJE DODATKOWE 

 

OKRĘG W RZESZOWIE ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO. 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział  Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 9 marca 2006 r., Polski Związek Wędkarski Okręg  

w Rzeszowie, został zarejestrowany jako Organizacja Pożytku Publicznego. 

TERAZ MOŻESZ SAM ZDECYDOWAĆ NA CO ZOSTANĄ WYKORZYSTANE TWOJE 

PIENIĄDZE ! 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym masz prawo do przekazania 1% swojego podatku na rzecz 

Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie.  

Powierzając pieniądze Okręgowi PZW w Rzeszowie pomagasz min. w: 

• Działaniach wspierających ochronę środowiska naturalnego i wód Okręgu, 

• Poprawie stanu ichtiofauny rzek, zbiorników zaporowych, stawów itp., 

• Zwiększeniu areału wód użytkowanych przez Członków Polskiego Związku Wędkarskiego, 

• Organizacji i wspieraniu sportu wędkarskiego. 

Jak przekazać pieniądze ? 

1. Oblicz należny podatek.  

2. Wylicz 1% z tej kwoty.  

3. Wypełnij odpowiedni dla Ciebie PIT, wpisując wyliczoną kwotę w rubrykę: "Kwota zmniejszenia z 

tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego".  

4. Wypełniając PIT wpisz w odpowiednią rubrykę: 

- nazwę organizacji: ”Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie” 

- numer KRS organizacji: 0000071222 

5. Wypełnione zeznanie podatkowe prześlij do właściwego Tobie Urzędu Skarbowego. 

Przekazując 1 % podatku na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg  

w Rzeszowie nic nie tracisz. Zyskujesz jednak prawo do samodzielnej decyzji  

o sposobie wykorzystania Twoich pieniędzy. 

Od 2008 r. jest możliwość zaznaczenia zgody na przekazanie organizacji danych osoby przekazującej 

1% (imienia, nazwiska, adresu podatnika oraz wskazania komórki (Koła lub Klubu). Zachęcamy do 

wyrażenia zgody, co umożliwi nam identyfikację osoby przekazującej pieniądze, oraz wykorzystanie 

środków zgodnie z życzeniem darczyńcy.  

 



Adres kontaktowy: 

Okręg PZW w Rzeszowie. 35-113 ul. Akacjowa 36,  

tel. 017 85-49-801 lub 017 85-49-802 fax 017 85-04-351  

www.pzw.org.pl/rzeszow e-mail: rzeszow@pzw.org.pl pzw.rzeszow@gmail.com 

 

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie w 2013 r. uzyskał dotację Nr 

328/2013/OP/R/D z dnia 16.10.2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: "Dorybianie rzek gatunkami ryb 

zagrożonymi, występującymi w niewielkich ilościach celem zwiększenia ich populacji". 

Na łączną kwotę w wysokości 27.200,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 00/100 

złote)". 

http://www.pzw.org.pl/rzeszow
mailto:rzeszow@pzw.org.pl

