
WYKAZ WÓD  

wchodzących w skład obwodów rybackich udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędką 

wraz z numerami ewidencyjnymi do rejestru amatorskiego połowu ryb 

(Stan na 01.01.2023 r.) 

 

 

OBWODY RYBACKIE - RZEKI 

111 Rzeka Bóbr - IX.1. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1 (g. Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Janowice Wlk.,  

Mysłakowice): 

 od granicy Państwa do lewobrzeżnego ujścia rzeki Łomnica - woda górska 

 rzeka Zadrna (od pierwszego mostu drogowego w m. Olszyny do jazu przy ul. Kościuszki w Kamiennej 

Górze) - woda górska 

 rzeka Lesk - woda górska 

112 Rzeka Bóbr - IX.2. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2 (g. Mysłakowice, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki): 

 od lewego brzegu rzeki Łomnica do pierwszego jazu przed zbiornikiem Perła Zachodu - woda górska 

 rzeki: Łomnica, Kamienna i Kamienica do ruin „mostu kapitańskiego” - woda górska 

 odnogi (starorzecza) rzeki Bóbr na terenie Jeleniej Góry przy ul. Wiejskiej i ul. Powstańców Śląskich – 

woda nizinna 

 od tamy zbiornika Wrzeszczyn do 100 m poniżej ujścia rzeki Kamienicy do Bobru, z granicą dolną 

przebiegającą prostopadle do nurtu Bobru: OBRĘB OCHRONNY zakaz wędkowania od 01.01. do 

30.06. - woda górska             

113 Rzeka Bóbr - IX.3. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3 (g. Wleń, Lwówek Śląski, Bolesławiec): 

 od progu zapory EW Pilchowice do ujścia potoku Bobrzyca - woda górska 

 rzeka Bóbr na odcinku: 

- od pierwszego mostu drogowego w Brunowie do tamy EW Rakowice Wielkie 

- od wypływu ze żwirowni Rakowice do tamy elektrowni we Włodzicach Małych 

- od Żeliszowskiego Potoku do jazu EW Kraszowice  

woda nizinna 

114 Rzeka Bóbr - IX.4. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4 (g. Bolesławiec, Szprotawa): 

 od ujścia potoku Bobrzyca do jazu w miejscowości Leszno Dolne (woj. lubuskie) - woda górska 

 odnogi (starorzecza) rzeki Bóbr w rejonie Trzebień Mały i Kozłów – woda nizinna 

115 Rzeka Kwisa - IX.9. obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1 (g. Świeradów Zdr., Mirsk, Gryfów Śląski, Leśna): 

 od źródeł do jazu w miejscowości Wieża - woda górska 

 od tamy zbiornika Złotniki do zbiornika Leśna (do „zwalonego mostu”) - zakaz amatorskiego połowu 

ryb od 01.01. do 30.06. – woda nizinna 

 Długi Potok – od mostu drogowego w m. Rębiszów Dolny do ujścia do Kwisy – woda górska 

116 Rzeka Kwisa - IX.10. obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2 (g. Leśna, Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica): 

 od tamy zbiornika Leśna do starorzecza Kwisy w Osieczowie (g. Osiecznica) - woda górska  

 od starorzecza Kwisy w Osieczowie do tamy zbiornika Kliczków - woda nizinna 

117 Rzeka Kwisa - IX.11. obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3 (g. Osiecznica, Żagań): 

 od tamy zbiornika Kliczków do EW przy oczyszczalni ścieków w Kliczkowie – woda nizinna 

 starorzecze Kwisy w Przejęsławiu (g. Osiecznica) – woda nizinna 

 od EW przy oczyszczalni ścieków w Kliczkowie do jazu w m. Łozy (woj. lubuskie) – woda górska 

118 Rzeka Czerna Wielka - IX.13. obwód rybacki rzeki Czerna Wielka nr 1 (g. Węgliniec, Iłowa): 

 od źródeł do ujścia Czernej Małej – woda górska 

119 Rzeka Kaczawa - VI.1. obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1 (g. Wojcieszów, Świerzawa): 

 od źródeł do prawego brzegu potoku Bystrzyk- woda górska 

120 Rzeka Nysa Łużycka - X.1. obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1 - rzeka graniczna (g. Bogatynia, 

Zgorzelec): 

 od Punktu Trójgranicznego do prawego brzegu rzeki Czerwona Woda - woda nizinna 



 rzeka Miedzianka (dopływ Nysy Łużyckiej) na odcinku od pierwszego mostu drogowego przy ul. 

Kościuszki w m. Bogatynia do ujścia do Nysy Łużyckiej – woda górska 

 rzeka Witka (dopływ Nysy Łużyckiej) – woda nizinna 

 rzeka Czerwona Woda (dopływ Nysy Łużyckiej) od źródeł do zalewu Czerwona Woda w Zgorzelcu 

– woda górska 

 zalew Czerwona Woda w Zgorzelcu – woda nizinna 

 rzeka Czerwona Woda (dopływ Nysy Łużyckiej) na odcinku od zalewu Czerwona Woda w Zgorzelcu 

do ujścia do Nysy Łużyckiej – woda nizinna 

121 Rzeka Nysa Łużycka - X.2. obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2 - rzeka graniczna (g. Zgorzelec, Pieńsk, 

Przewóz): 

 od prawego brzegu rzeki Czerwona Woda do prawego brzegu rzeki Żółta Woda (woj. lubuskie) - woda 

nizinna 

 Żarecki Potok ‒ od źródeł do ujścia do Nysy Łużyckiej   – woda górska 

 rzeka Bielawka – od źródeł do ujścia do Nysy Łużyckiej – woda górska 

122 Rzeka Izera - XI.3. obwód rybacki rzeki Izera nr 1 - rzeka graniczna (g. Szklarska Poręba):  

 od potoku Kobyła (po granicy Państwa) do opuszczenia terytorium RP - woda górska    

 

 

OBWODY RYBACKIE - ZBIORNIKI ZAPOROWE 

131 P  Bukówka (g. Lubawka) - IX.1. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1 

132      Perła Zachodu (g. Jeżów Sudecki) - IX.2. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2  

133      Wrzeszczyn (g. Jeżów Sudecki) - IX.2. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2 

134 P   Pilchowice (g. Jeżów Sudecki, Wleń) - IX.1. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2  

1. Ustanowienie na zbiorniku Pilchowice strefy wyłączonej z wędkowania (zgodnie z oznaczeniami): 

 w obrębie slipu – odcinka linii brzegowej o dł. 20 m dla zachowania bezpieczeństwa wędkujących oraz 

umożliwienia swobodnego spływu i wypłynięcia wędkarzy korzystających ze środków pływających; 

 w obszarze od slipu do końca tzw. „drugiej zatoki” (tarlisko) w okresie od 01.03 do 31.05 

2. Zgodnie z Uchwałą nr LX/1084/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 30.09.2010 r. w sprawie 

Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, do amatorskiego połowu ryb ze środków pływających dopuszcza się 

silniki spalinowe o mocy nie większej niż 4kW (tj. ok 5,44KM). 

135 P  Złotniki (g. Gryfów Śląski, g. Olszyna) - IX.9. obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1  

136 P  Leśna (g. Leśna) - IX.9. obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1  

137 P  Witka (g. Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia) - X.1. obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1  

 

 

WYKAZ WÓD  

własnych i dzierżawionych  udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędką 

wraz z numerami ewidencyjnymi do rejestru amatorskiego połowu ryb 

 

1311 Podkowa (g. Bolesławiec) 

1312 PB Wojanów (g. Jelenia Góra): 

 zakaz pobytu i amatorskiego połowu ryb wędką z wysp usytuowanych na zbiorniku 

 zakaz amatorskiego połowu ryb wędką na wschodnim i północnym brzegu zbiornika na odcinku od 

granicy z działką będącą własnością osoby prywatnej do zatoczki przed ujściem strumyka wpływającego 

od strony torów kolejowych od 1 marca do 31 maja 

 amatorski połów ryb ze środków pływających typu „pływadełka” dozwolony jest w okresie od 01.09 do 

30.11 w porze dziennej, tylko metodą muchową przy użyciu maksymalnie 2 haków bezzadziorowych lub 

pozbawionych zadziora, posiadających maksymalnie 1 ostrze, wyłącznie wg zasady „złów i wypuść” 

względem wszystkich gatunków ryb. 

 

1313 P żwirownie Rakowice (g. Lwówek Śląski):  



 zakaz amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

(szczegóły zawiera mapka zamieszczona stronie internetowej Okręgu) 

314 P1 Żarka n/Nysą (g. Pieńsk):  

 zakaz pobytu i wędkowania z wysp usytuowanych na zbiorniku  

1315 P1 Trzebień Mały (g. Bolesławiec):  

 zakaz biwakowania na cyplu oraz na zachodnim i północnym brzegu zbiornika 

1316  P1 Wizów – ul. Graniczna (g. Bolesławiec)  

1317 stawy na terenie gminy Nowogrodziec: Czerna – Nadleśnictwa Węgliniec, Dudy, staw Żółty 

1318 stawy na terenie Bolkowa (g. Bolków): Świny, Kwadrat, Cegielnia nr 2, Wolbromek          

1319 stawy na terenie Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego: w Szklarskiej Porębie (g. Szklarska Poręba), ul. 

Cieplicka w Piechowicach (g. Piechowice) – obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów silnikowych 

na groblach stawu, za wyjątkiem jednostek i osób uprawnionych, Szpitalny – ul. Żeromskiego (g. Jelenia 

Góra), Sofal (g. Jelenia Góra), ul. Hofmana (g. Jelenia Góra), ul. Orkana (g. Jelenia Góra)   

1320 staw Balaton (g. Podgórzyn)  - łowisko „Złów i wypuść” (Regulamin łowiska strona 22 Zezwolenia) 

1321 staw Cegielnia w Sobieszowie (g. Jelenia Góra) 

 zakaz wędkowania od 01.01 do 30.06 w północno-zachodniej części zbiornika ze względu na tarlisko ryb 

i lęgowisko ptactwa wodnego 

1322 stawy na terenie Kamiennej Góry (g. Kamienna Góra): Zalew przy ul. Kościuszki – obowiązuje zakaz 

spinningowania w okresie od 01.01. do 30.04.; But – ul. Wysoka  

1323 stawy na terenie powiatu lubańskiego – na których amatorski połów ryb wędką jest dozwolony wyłącznie 

w ciągu dnia (od świtu do zmierzchu): Uniegoszcz nr 1(g. Lubań), Uniegoszcz nr 2 (g. Lubań), Jałowiec (g. 

Lubań), Nawojów Łużycki (g. Lubań), Resztówka – Olszyna (g. Olszyna)  

1324 stawy na terenie powiatu lubańskiego: Radostów (g. Lubań), Muraś – Nadleśnictwa Świeradów (g. Olszyna), 

Zielony (g. Leśna) 

1325 stawy w Świerzawie (g. Świerzawa): Basen (staw „Dolny”), Kamieńczyk – obowiązuje zakaz poruszania się 

pojazdami silnikowymi po grobli stawu                                

1326 stawy na terenie powiatu zgorzeleckiego: Balaton – Czerwona Woda (g. Węgliniec), Tajwan – Węgliniec (g. 

Węgliniec), w Parku – Pieńsk (g. Pieńsk), Sulików (g. Sulików), Jerzmanki (g. Zgorzelec), Kadamusa – Koźlice, 

(g. Zgorzelec), Lubański – Osiek Łużycki (g. Zgorzelec) 

1327 Starorzecze Kwisy w Osieczowie (g. Osiecznica, dz. nr 843/3)   

1328 pozostałe wody Okręgu   

 

Łowiska: 

1) oznaczone literą ˃ P ˂ są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających; 

2) oznaczone literą ˃ P1 ˂ są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających za 

wyjątkiem napędzanych silnikami spalinowymi; 

3) oznaczone literą ˃ PB ˂ są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie ze środków 

pływających typu „pływadełka” (belly boat). Za „pływadełko” (belly boat) rozumie się mały środek 

pływający, napędzany wyłącznie siłą ludzkich mięśni, przy wykorzystaniu płetw podpiętych do nóg 

wędkarza; 

4) nie posiadające oznaczenia nie są dopuszczone do amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ 

zbiorników, na których obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających 

od 1 stycznia do 31 maja oraz w porze nocnej od 1 czerwca do 31 grudnia 



 

131 P Bukówka 

134 P Pilchowice 

135 P Złotniki 

136 P Leśna 

                          137 P Witka 

1313 P żwirownie Rakowice 

1314 P1 Żarka n/Nysą 

1315 P1 Trzebień Mały 

1316 P1 Wizów 

 

 

Na zbiornikach niewymienionych w Wykazie, obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających, za 

wyjątkiem zbiornika Wojanów dopuszczonego do wędkowania z tzw. „pływadełek” (belly boat). 

 

 

WYKAZ 

zbiorników, na których dopuszcza się w czasie amatorskiego połowu ryb wędką 

wywożenie zanęt i przynęt przy wykorzystaniu urządzeń małogabarytowych 

 

131 P Bukówka 

134 P Pilchowice 

135 P Złotniki 

136 P Leśna 

137 P Witka 

1313 P żwirownie Rakowice 

1314 P1 Żarka n/Nysą 

1315 P1 Trzebień Mały 

1316 P1 Wizów 

 

Na zbiornikach niewymienionych w Wykazie, obowiązuje całkowity zakaz posiadania oraz używania urządzeń 

małogabarytowych oraz innych środków pływających do wywożenia zanęt i przynęt. Przy wykorzystaniu urządzeń 

małogabarytowych obowiązuje całkowity zakaz wywożenia żywej i martwej ryby bądź jej części, służących jako 

przynęta. 

 


