
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

OKRĘG W WAŁBRZYCHU 
58-300 Wałbrzych, ul. Kościelna 6a 

Tel. /74/ 84 228 18, fax.: 84 990 84 

www.pzw.org.pl/walbrzych. e -mail: pzw.walbrzych@wp.pl 
NIP 886-23-12-061 Regon 890629616 

WBK S.A. BZ I O/Wałbrzych 14 1090 2271 0000 0005 8400 0554 

 

                                                                    

Uchwała nr 37/2015 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 

18 listopada 2015 r. uchwalił co następuje: 

§ 1 

 

1.) Wprowadza się zakaz wędkowania na odcinku rzeki Posna od jazu w m. Ścinawka 

Radkowska do zabudowań tzw. ,,starego młyna'' w tej miejscowości. Na pozostałym odcinku 

tj. od źródeł do w/w jazu oraz od zabudowań ,,starego młyna'' do ujścia rzeki Posna - 

wędkowanie wyłącznie metodą muchową. Zapis obowiązuje od 01 stycznia 2016 r. 

do 31 grudnia 2016 r.  

 

2.) Wprowadza się zakaz  połowu ryb w granicach IV.2. Obwodu rybackiego rzeki 

Bystrzyca nr 2 tj. na rzece Bystrzycy od progu zapory wodnej w Lubachowie do ujścia rzeki 

Piławy od dnia 01.09.2016 r. do 31.01.2017 r. 

 

3.) 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 2015-2017) limit 

ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 1 roku tj. od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r. 

 

4.) Wprowadza się limit ilościowy lipienia wynoszący 1 szt. na dobę od 1 stycznia 2016 r. 

do 31 grudnia 2016 r. na wodach użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu (zgodnie 

z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2015-2017). 

 

5.) Wprowadza się na odcinku rzeki Bystrzycy tj. od jej źródeł do ujścia rzeki Piławy 

(zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2015-2017) w granicach obwodów: 

IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1 i IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2, 

limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 1 roku tj. od 

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. 
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