
Dorzecze Rzeka główna 

krainy ryb  

łososiowatych 

Łowisko Szczegółowe granice łowiska Miasto gmina Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia 

i zakazy 

1 2 3 4 5 6 

Okręg PZW w Wałbrzychu 

Odra Odra Nysa Kłodzka 1.Od źródeł do mostu drogowego powyżej  

m. Bystrzyca Kłodzka 

Międzylesie 

Bystrzyca Kł. 

Metoda muchowa. 

2.Odcinek 3 km na terenie miasta Międzyle-

sie 

Międzylesie Przemienny obręb ochronny – wędkowanie za-

bronione 

3.Od w/w mostu do jazu poniżej m. Bystrzyca 

Kłodzka. 

Bystrzyca 

Kłodzka 

Przemienny obręb ochronny- wędkowanie za-

bronione. 

4.Od w/w jazu do wodospadu w m.  

Gorzanów. 

Bystrzyca 

Kłodzka 

Metoda muchowa. 

5.Od w/w wodospadu do ujścia rzeki Biała 

Lądecka w m. Krosnowice. 

Bystrzyca Kł. 

Kłodzko 

Metoda muchowa, spinning. 

6. Od ujścia rzeki Biała Lądecka w m. 

Krosnowice do jazu w granicach Kłodzka. 

Kłodzko Metoda muchowa, spinning. 

Zakaz zabierania złowionych ryb, tzw. odcinek 

„złów i wypuść” 

7.Od w/w jazu do jazu koło oczyszczalni 

ścieków. 

Kłodzko Przemienny obręb ochronny – wędkowanie za-

bronione. 

8.Od w/w jazu do zbiornika zaporowego To-

pola. 

Kłodzko, Bardo, 

Kamieniec 

Metoda muchowa, spinning i gruntowo-

spławikowa (przynęty roślinne). 

Nysa Kłodzka Wilczka 1. Od źródeł do zapory kamiennej w Między-

górzu. 

Bystrzyca 

Kłodzka 

Obręb hodowlany- wędkowanie zabronione. 

2. Od w/w zapory do ujścia. Bystrzyca 

Kłodzka 

Metoda muchowa. 

Bystrzyca Ziele-

niecka 

Od źródeł do tablic informacyjnych prze-

miennego obrębu ochronnego w Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

Bystrzyca 

Kłodzka 

Metoda muchowa. 

Bystrzyca Dusz-

nicka 

Na całej długości z wyłączeniem w admini-

stracyjnych granicach uzdrowisk Duszniki i 

Polanica oraz Potoku Kamiennego w Szczyt-

nej- gdzie wędkować nie wolno. 

Bystrzyca 

Kłodzka, Szczyt-

na, Kłodzko 

Metoda muchowa. 

Biała Lądecka 1.Od źródeł do szlabanu ze znakiem „ zakaz 

ruchu „ w Bielicach. 

Stronie Śl. Obręb hodowlany – wędkowanie zabronione. 

2.Od w/w szlabanu do wodospadu w Rado-

chowie. 

Stronie Śl. 

Lądek Zdrój 

Metoda muchowa. Zakaz połowu od 1.09.  

do 31.01. 

3. W obrębie m. Lądek Zdrój od kładki przy 

ul. Bema do mostu przy ul. Widok. 

Lądek Zdrój Przemienny obręb ochronny – wędkowanie za-

bronione. 



4.Od wodospadu w Radochowie do ujścia do 

Nysy Kłodzkiej. 

Lądek Zdrój, 

Kłodzko 

Metoda muchowa. 

Biała Lądecka Morawka  1. Od źródeł do mostu w Bolesławowie. Stronie Śl.  Obręb hodowlany - wędkowanie zabronione. 

2. Od mostu w Bolesławowie do zapory w 

Stroniu Śl.  

Stronie Śl. Metoda muchowa. Zakaz połowu od 01.09.  

do 31.01. 

3. Od w/w zapory do ujścia. Stronie Śl. Przemienny obręb ochronny – wędkowanie za-

bronione. 

Nysa Kłodzka Ścinawka 1. Od źródeł do granicy Państwa w Golińsku Mieroszów Metoda muchowa, spinning. 

2. Od mostu przy ul. Powstańców do końca 

ul. Wojska Polskiego. 

Mieroszów Przemienny obręb ochronny- wędkowanie za-

bronione. 

3. Od granicy Państwa do ujścia. Radków,  

Nowa Ruda, 

Kłodzko 

Metoda muchowa, spinning i gruntowo-

spławikowa (przynęty roślinne). 

Ścinawka 

                             

Włodzica 1. Od źródeł do ujścia potoku z Sokolca. Nowa Ruda Przemienny obręb ochronny – wędkowanie za-

bronione. 

2. Od ujścia potoku z Sokolca do granic  

m. Nowa Ruda . 

Nowa Ruda Metoda muchowa. 

3. Odcinek w granicach administracyjnych  

m. Nowa Ruda. 

Nowa Ruda Przemienny obręb ochronny – wędkowanie za-

bronione. 

4. Poniżej granic administracyjnych m. Nowa 

Ruda do ujścia do rzeki Ścinawki. 

Nowa Ruda Metoda muchowa, spinning . 

Posna Od źródeł do jazu w miejscowości Ścinawka 

Radkowska. 

Radków Metoda muchowa. 

Od ww. jazu do zabudowań tzw. „starego 

młyna” w m. Ścinawka Radkowska. 

Radków Przemienny obręb ochronny – wędkowanie za-

bronione. 

Od ww. „starego młyna” do ujścia do rzeki 

Ścinawki. 

Radków Metoda muchowa. 

Nysa Kłodzka  Wszystkie pozo-

stałe dopływy 

Od źródeł do zbiornika zaporowego Topola 

na całej długości wraz ze swymi dopływami. 

Międzylesie, By-

strzyca Kłodzka, 

Kłodzko, Bardo. 

Kamieniec 

Obręby hodowlane- wędkowanie zabronione. 

Wszystkie do-

pływy 

Wilczki. By-

strzycy Ziele-

nieckiej i Dusz-

nickiej 

Na całej długości wraz z dopływami Międzylesie, By-

strzyca Kłodzka,  

Duszniki, Polani-

ca, Kłodzko 

Obręby hodowlane- wędkowanie zabronione. 

Wszystkie do-

pływy 

Białej Lądeckiej, 

Morawki, Ści-

nawki, Włodzicy, 

Posny 

Na całej długości wraz z dopływami. Stronie Śl., Lą-

dek Zdrój, Rad-

ków, Nowa Ru-

da, Kłodzko 

Obręby hodowlane- wędkowanie zabronione. 



Bystrzyca Bystrzyca 1. Od źródeł do mostu drogowego w Zagórzu 

Śląskim.  

Głuszyca, Jedlina 

Zdrój, Walim 

Metoda muchowa. 

2. Na terenie m. Głuszyca do ujścia potoku 

Rybnego. 

Głuszyca Przemienny obręb ochronny- wędkowanie za-

bronione. 

3. Od ujścia ze zbiornika w Lubachowie do 

ujścia rzeki Piławy. 

Walim, Świdnica Metoda muchowa. Zakaz połowu od 01.09.  

do 31.01. 

4. Wszystkie dopływy Bystrzycy wraz ze 

swymi dopływami. 

Głuszyca, Jedlina 

Zdrój, Walim, 

Świdnica 

Obręby hodowlane- wędkowanie zabronione. 

Łaba Orlica Orlica Na całej długości. Międzylesie Metoda muchowa i spinning. Rzeka graniczna. 

Wszystkie do-

pływy 

Na całej długości wraz ze swymi dopływami 

po stronie Polskiej. 

Międzylesie, By-

strzyca Kłodzka 

Obręby hodowlane- wędkowanie zabronione. 

Mituja Klikawa 1. Na terenie miasta i gminy. Lewin, Kudowa Metoda muchowa i spinning. 

2. Od mostu drogowego w Jeleniowie do 

oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju. 

Kudowa Zdrój Przemienny obręb ochronny- wędkowanie za-

bronione. 

3. Wszystkie dopływy wraz ze swymi dopły-

wami. 

Lewin, Kudowa 

Zdrój 

Obręby hodowlane- wędkowanie zabronione. 

 

 

 Wprowadza się zakaz wędkowania na odcinku rzeki Posna od jazu w m. Ścinawka Radkowska do zabudowań tzw. ,, starego młyna '' w tej miejscowości. Na pozosta-

łym odcinku tj. od źródeł do w/w jazu oraz od zabudowań ,, starego młyna '' do ujścia rzeki Posna - wędkowanie wyłącznie metodą muchową. Uchwała obowiązuje 

od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała nr 48/2013 z dn.06.11.2013 r. 

 Na rzece Włodzicy poniżej granic administracyjnych m. Nowa Ruda do ujścia do rzeki Ścinawki wędkowanie dozwolone jedynie metodą muchową i spinningową. 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania. Uchwała nr 49/2013 z dn.06.11.2013 r. 

 Wprowadza się zakaz połowu pstrąga w granicach IV.2. obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 tj. na rzece Bystrzycy od progu zapory wodnej w Lubachowie do uj-

ścia rzeki Piławy od dnia 01.09.2014 r. do 31.01.2015 r. Uchwała nr 50/2013 z dn.06.11.2013 r. 

 Wprowadza się zakaz połowu (posiadania, zabierania i zabijania) lipienia na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu w okresie roku tj. od 

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Uchwała nr 51/2013 z dn.06.11.2013 r. 

 Wprowadza się na odcinku rzeki Białej Lądeckiej tj. od jej źródeł do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2012 – 

2014) limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę (w godz. 0.00 – 24.00) na okres 1 roku. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.  

Uchwała nr 52/2013 z dn.06.11.2013 r. 

 

 


