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ADNOTACJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HOLO 

GRAM  
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Imię ________________________________________ 

 

 

Nazwisko ___________________________________ 

 

 

Nr karty wędkarskiej __________________________ 
                                             (nie dotyczy cudzoziemca)                  
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1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego 

połowu ryb wędką na wodach użytkowanych przez Okręg PZW 
w Wałbrzychu zgodnie z załączonym wykazem wód. 

 

2. Zezwolenie jest ważne w okresie wskazanym w zezwoleniu. 
 

3. Zezwolenie ważne jest: 

- dla członka PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją     

członkowską PZW, 

-  dla nie będącego członkiem PZW wraz z kartą wędkarską,  

- dla cudzoziemca zgodnie z zapisami ustawy o rybactwie 
śródlądowym bez konieczności posiadania karty wędkarskiej  

i legitymacji członkowskiej PZW. 

 
4. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach 

określonych w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb” 

uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Odstępstwa od zasad przewidzianych w w/w 

regulaminie, określają szczegółowe zapisy zamieszczone  

w dalszej części zezwolenia. 
 

5. Posiadacz niniejszego zezwolenia jest zwolniony  z prowadzenia 

„Rejestru amatorskiego połowu ryb” na wodach Okręgu PZW w 
Wałbrzych.  
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Uprawniony do rybactwa: 

                     
……………………………………………………………. 

(pieczęć uprawnionego do rybactwa) 

 

na podstawie Art.7 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.  

o rybactwie śródlądowym wraz z późniejszymi zmianami 

 

wydaje: 
 

ZEZWOLENIE OKRESOWE 
na amatorski połów ryb wędką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE: od ___/___/______r. do ___/___/______ r. 

 

                                                              

  

 

 
                                             Str.1 
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- Na rzece Bystrzycy od tzw. „żelaznego mostu” przy 
ul. Wrocławskiej (w m. Świdnica) do ujścia prawobrzeżnego 

dopływu rzeki Piławy zezwala się na połów ryb metodą muchową 

i spinningową (Obwód rzeki Bystrzycy nr 2) – Uchwała nr 
38/2016 z dn. 30.11.2016 r.  

10. Wprowadza się na odcinku rzeki Bystrzycy tj. od jej źródeł 

do ujścia rzeki Piławy (Obwód rybacki rz. Bystrzyca 1 i 2) limit 
ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 

1 roku – 2017. Uchwała nr 39/2016 z dn. 30.11.2016 r. 

11. Wprowadza się tzw. zasadę „złów i wypuść” – zakaz: 
zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb 

na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej od ujścia rzeki Biała Lądecka 

do jazu w granicach m. Kłodzko – III.2. Obwód rybacki rzeki 
Nysa Kłodzka nr 2 – Uchwała 47/2012 z dn. 30.11.12 r. 

12. Wprowadza się na odcinku rzeki Białej Lądeckiej tj. od jej 

źródeł do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej limit ilościowy pstrąga 
potokowego wynoszący 2szt. na dobę na okres 1 roku – 2017. 

13. Wprowadza się na zbiorniku Lubachów w Zagórzu Śl. limit 

leszcza wynoszący 10 szt. w ciągu doby oraz wymiar ochronny 

do 30 cm. 

- Uchwałą nr 40/2016 z dn. 30.11.2016 r. wprowadza się zakaz 

połowu ryb na odcinku od mostu drogowego z Zagórzu Sl. do 
mostu wiszącego (zb. Zaporowy Lubachów). Zakaz obowiązuje 

w okresie od 01.03 do 30.04 każdego roku. 

14. Wprowadza się na rzece Włodzicy poniżej gr. administracyj.  
m. Nowa Ruda do ujścia do rzeki Ścinawki wędkowanie jedynie 

metodą muchową i spinningową – Uchwała nr 49/2013.  

- wprowadza się na rzece Ścinawce na odcinku od granicy 
Państwa (w m. Tłumaczów) do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej 

wędkowanie jedynie m. muchową i spinningową - Uchwała 

38/2016 z dn. 30.11.2016 r. 
 

WODY OKRĘGU PZW W WAŁBRZYCHU 
 

Wody oznaczone literą P i P1 (patrz. powyżej)  są dopuszczone 
do wędkowania ze środków pływających.  

Rzeki górskie 

311    Rzeka Dzika Orlica od źródeł wzdłuż granicy Polski do miejsca, 
gdzie rzeka oboma brzegami przekracza granice Polski wraz ze 

wszystkimi jej dopływami z obszaru Polski – XI.2. Obwód rybacki 

rzeki Dzika Orlica nr 1.   

 

,HOLO 

GRAM  
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WYKAZ ODSTĘPSTW  
od zasad określonych  

w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb” 
         

       Na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu obowiązują 

następujące szczegółowe zasady regulujące prowadzenie 
amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich, 

wodach własnych i dzierżawionych, stanowiące odstępstwo od 

uregulowań określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu 
Ryb uchwalonego przez Zarząd Główny Polskiego Związku 

Wędkarskiego. 

1. Na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład obwodów 
rybackich obowiązuje wymiar ochronny karpia w wysokości do 30 cm. 

   2. W zbiornikach zaporowych Kozielno i Topola obowiązują: 
 

- wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb 

płoć 15 cm, 

okoń 18 cm, 
 

- zakaz połowu szczupaka na zbiornikach Kozielno i Topola od 

dnia 1 stycznia do 31 maja każdego roku,  
- zakaz połowu z łodzi na zbiornikach Kozielno i Topola od dnia 

1 stycznia do 31 maja każdego roku,  
 

- limit 5 kg ryb nielimitowanych w szt. w dziennych połowach, 

- limit leszcza wynoszący 8 kg na dobę o wym. ochr. do 35 cm, 
- zakaz wędkowania z wysp na zbiorniku Kozielno, 

- zakaz spinningowania 100 m w górę rzeki Nysy Kłodzkiej od 

tzw. ''Mostu Garbatego'' (strefa przyujściowa do zbiornika 

zaporowego Topola k/ Kamieńca Ząbkowickiego), 

- wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 200 m od 
tzw. „Mostu Garbatego” poniżej tj. w kierunku zbiornika Topola 

(strefa przyujściowa zbiornika) na okres od 01.03 do 31.05 każdego 

roku. 
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3. Karp o długości równej i powyżej 65 cm złowiony na wszystkich 

wodach nizinnych (wody drobne i zbiorniki zaporowe) użytkowanych 

przez O. PZW w Wałbrzychu  zostaje z powrotem wpuszczony do 
wody.  

 

 4.Szczegółowe Zasady wędkowania na wodach górskich zawiera 

wykaz„ Wody krainy pstrąga i lipienia – Informator na lata 2015- 2017”. 
 

5. Pozostałe zbiorniki zaporowe, wody nizinne i tzw. drobne, 

zmiany obowiązujące od 01.01.2017 r. na wodach górskich. 

 

Każdy wędkarz uprawiający amatorski połów ryb jest zobowiązany 

zapoznać się i przestrzegać tzw. „Regulaminów łowisk”, które zostały 

zatwierdzone Uchwałami ZO PZW w Wałbrzychu. Regulaminy te 
oraz tablice z nazwami wód znajdują się nad każdym łowiskiem.  
 

6. Wody oznaczone literą „P” są dopuszczone do wędkowania ze 

środków pływających z silnikiem elektrycznym i spalinowym, 

natomiast oznaczone literą „P1” są dopuszczone do wędkowania 

wyłącznie ze środków pływających z silnikiem elektrycznym. 
 

7. Na zbiornikach zaporowych dopuszcza się wędkowanie metodą 

trollingową zgodnie z RAPR. 

Przypominamy, że na podstawie Uchwał ZO PZW w Wałbrzychu 
przedstawione zasady połowu mogą ulec zmianom w ciągu roku. 

Aktualizacje znajdują się na stronie:  www.pzw.org.pl/walbrzych  . 
 

8. Zgodnie z Uchwałą nr 39/2016 ZO PZW w Wałbrzychu z dnia 

30.11.2016 r. wprowadza się limit ilościowy lipienia wynoszący 1 
szt. na dobę od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na wodach 

użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu. 

 9. Zabrania się połowu ryb na rzece Bystrzycy (od progu zapory 
wodnej zb. Lubachów do ujścia rzeki Piławy – IV.2. Obwód 

rybacki rzeki Bystrzyca nr 2 w okresie od  1 września 2017 r. do 31 

stycznia 2018 r. Uchwała nr 38/2016 z dn. 30.11.2016 r. 
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312 Rzeka Szybka (Klikawa) od źródeł do granicy Polski wraz ze 

wszystkimi jej dopływami – XI.1. Obwód rybacki rzeki Szybka nr 1. 

313 Rzeka Nysa Kłodzka od źródeł do ujścia prawobrzeżnego dopływu 

rzeki Białej Lądeckiej wraz ze wszystkimi jej dopływami  na tym odcinku z 

wyłączeniem  prawobrzeżnego dopływu rzeki Białej Lądeckiej – III.1. 

Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1. 

314 Rzeka Nysa Kłodzka od ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki 

Białej Lądeckiej do zbiornika zaporowego Topola wraz ze wszystkimi 
jej dopływami na tym odcinku z wyłączeniem lewobrzeżnego dopływu 

rzeki Ścinawki – III. 2. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2. 

315 Rzeka Biała Lądecka od źródeł do ujścia do rzeki Nysy 
Kłodzkiej wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym odcinku –  

III.6 Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1. 

316 Rzeka Ścinawka od źródeł do granicy Polski i od granicy Polski do 
ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej wraz ze wszystkimi jej dopływami na 

tym odcinku – III.7. Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1. 

317   Rzeka Bystrzyca od źródeł do zbiornika zaporowego w Lubachowie 
wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym odcinku – IV.1. Obwód rybacki 

rzeki Bystrzyca nr 1. 

318  Rzeka Bystrzyca od stopnia zapory wodnej w Lubachowie do ujścia 
rzeki Piławy wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym odcinku z 

wyłączeniem rzeki Piławy – IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2. 
 

Rzeki nizinne: 

318 N Rzeka Piława – poniżej granic administracyjnych m. Dzierżoniów 

do ujścia do rzeki Bystrzycy – IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2. 

 

Zbiorniki zaporowe i wody stojące: 

331 P zbiornik Topola 

332 P zbiornik Kozielno 
333 P1 zbiornik Lubachów (Zagórze Śl.)  

334      zbiornik Witoszówka II   

335               zbiornik Owiesno  
336 P zbiornik Sudety 

338  P1              żwirownie Pilce 

339  P              żwirownie Byczeń-Bartniki 
3310                  pozostałe wody stojące Okręgu Wałbrzych  (zbiorniki drobne tzw. 

„ogrodzone”  i „nieogrodzone” do 1 ha – oznaczenia podane na 

stronie www.pzw.org.pl/walbrzych ). 

 

http://www.pzw.org.pl/walbrzych
http://www.pzw.org.pl/walbrzych
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   Zgodnie z „Regulaminem amatorskiego połowu ryb” 

uchwalonym przez Zarząd Główny PZW, w przypadku: 

 
1. zauważenia zanieczyszczenia wody, lub jego skutków, jak 

np.  śnięcie ryb, zmiana koloru wody, plamy olejowe, 

nienaturalny zapach, uprawiający amatorski połów ryb 
wędką ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd 

najbliższego Koła PZW lub Okręgu PZW, policję, 

najbliższy organ administracji samorządowej lub 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; 

 

2. zauważenia przez uprawiającego amatorski połów ryb 
wędką przypadku kłusowania, powinien zawiadomić o tym 

Społeczną Straż Rybacką najbliższego koła PZW, biuro 

Zarządu Okręgu PZW, policję oraz Państwową Straż 
Rybacką; 

 

 
3. złowienia ryby oznakowanej przeznaczonej do zabrania, 

uprawiający amatorski połów ryb wędką ma obowiązek 

przesłać do Zarządu Okręgu PZW, na terenie którego została 
ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii 

bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i 

ciężar oraz miejsce, datę i godzinę złowienia.    
 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

Delegatura w Wałbrzychu, tel. (74) 842 48 24 
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OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 

w Wałbrzychu 

 

 
 

ZEZWOLENIE 
OKRESOWE 

 
 

 

 

NA AMATORSKI POŁÓW RYB WĘDKĄ 

 

 

 

WYKAZ WÓD OKRĘGU  

 

 

WAŁBRZYCH 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu 
ul. Kościelna 6a, tel./ fax.: (74) 84 228 18/ (74) 849 90 84 

 

www.pzw.org.pl/walbrzych , e-mail: pzw.walbrzych@wp.pl 

 

Posterunek PSR w Jeleniej Górze  

ul. Morcinka 33, tel. (75) 76 491 66 

Posterunek PSR w Wałbrzychu, tel. 507 135 855 

Posterunek PSR w Kamieńcu Ząbkowickim, tel. 507 135 857 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Delegatura w Wałbrzychu, tel.: (74) 842 48 24 
                                                     (74) 842 33 22 - sekretariat 

                                                    887 787 077 – alarmowy po 1500 

 

 

 

POLICJA - 997 

 
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu 

Ryb „Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w 

czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 

metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed 

rozpoczęciem połowu”.  

http://www.pzw.org.pl/walbrzych
mailto:pzw.walbrzych@wp.pl

