
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

OKRĘG W WAŁBRZYCHU 
58-300 Wałbrzych, ul. H.Sienkiewicza 4/2 

Tel. /74/ 84 228 18 

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

SANTANDER BP S.A. I O/Wałbrzych 14 1090 2271 0000 0005 8400 0554 
 

                                                          

1. Przed przystąpieniem do wędkowania z Zezwoleniu – Rejestrze należy wpisać datę , 

nr łowiska (3310/indeks wg wykazu). 

2. Wędkowanie na zbiorniku/ach dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od świtu do 

zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca wg 

obowiązującego kalendarza). 

3. Na zbiorniku/ach obowiązuje zakaz wędkowania spod lodu.  

4. Złowione ryby, które są limitowane w szt. należy po umieszczeniu w siatce niezwłocznie 

wpisać do rejestru. 

5. Ustala się następujące limity i wymiary ochronne złowionych ryb:  

- karp - wymiar ochronny do 30 cm i powyżej 65 cm (włącznie  - wymiar górny). 

W ciągu roku kalendarzowego limit karpia  wynosi 15 szt. na jednego wędkarza na danym 

łowisku (uwzględniając obowiązujące limity dobowe dla tego gatunku zgodnie z Zasadami 

amatorskiego połowu ryb obowiązującymi na wodach użytkowanych przez Okręgi PZW 

w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu 2020). 

- amur – 1 szt. dziennie, wymiar ochronny do 45 cm i powyżej 80 cm (włącznie - wymiar górny). 

- leszcz – 2 szt. dziennie, wymiar ochronny do 30 cm, 

- lin – 2 szt. dziennie, wymiar ochronny do 30 cm, 

- szczupak, sandacz i węgorz – do 3 szt. tygodniowo, 

- karaś pospolity* – 3 szt. dziennie, wymiar ochronny do 25 cm.  

Ryby nielimitowane zgodnie z rozdz. IV pkt. 9 Zasad amatorskiego połowu ryb 

obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręgi PZW w Legnicy, Wałbrzychu  

i Wrocławiu 2020, posiadają limit wagowy do 2 kg dziennie za wyjątkiem gatunków 

wymienionych w rozdz. II pkt. 3.7 niniejszego regulaminu oraz gatunków wymienionych 

powyżej (leszcz - odrębne limity).  

6. Dopuszcza się wędkowanie wyłącznie na 1 wędkę (metoda gruntowo-spławikowa),  

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz: używania środków pływających, kąpieli, palenia ognisk, 

oraz stosowania łódek zanętowych.  

8. Pozostałe warunki połowu ryb niewymienione w niniejszym regulaminie zgodnie  

z obowiązującymi Zasadami amatorskiego połowu ryb obowiązującymi na wodach 

użytkowanych przez Okręgi PZW w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu 2020  oraz 

Uchwałami zatwierdzonymi przez Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu.  

9. Uchwała oraz powyższy regulamin dla zbiorników tzw. „drobnych do 1 ha” (patrz. 

opublikowany wykaz wód w zezwoleniu oraz na stronie Okręgu PZW w Wałbrzychu) 

obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku do odwołania. 

 

Uwagi:  

*Patrz Uchwała ZO PZW nr 56/2019 z dn. 06.11.2019 r. 
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