
 

 

Dorzecze Rzeka 

główna 

Łowisko Szczegółowe granice łowiska 
 

Miasto/ 

Gmina 

Dozwolone metody wędkowania, przynęty i  

inne specjalne ograniczenia i zakazy 

1 2 3 4 5 6 

Okręg PZW w Bielsku-Białej  

Wisła Soła Soła 1. Od źródeł do jazu w Węgierskiej Górce wraz ze wszystkimi dopływami prawo 

i lewobrzeżnymi na tym odcinku 

Rajcza 

Węgierska Górka 

 

Metoda muchowa 
Zakaz zabierania lipienia, świnki, brzany, klenia i posiadania przy sobie 
złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków 
Pstrąg potokowy – 1 szt./tydzień  i 10 szt./rok 

   2. Od jazu w Węgierskiej Górce do jazu Papierni w  Żywcu 

 

Węgierska Górka 

Żywiec  

 

Metoda muchowa 
Zakaz zabierania pstrąga potokowego, lipienia, świnki, brzany, klenia i 
posiadania przy sobie złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków 

3. Od kładki na Grojec przy Browarze w Żywcu do jazu Papierni w Żywcu Zabłocie 

Żywiec 

Metoda muchowa, gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty roślinne 
Zakaz zabierania lipienia, świnki, brzany, klenia i posiadania przy sobie 

złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków. Pstrąg potokowy – 1 

szt./tydzień  i 10 szt./rok 

   4. Od jazu Papierni w Żywcu do starego mostu drogowego w Żywcu  Zabłocie 

Żywiec 

Metoda muchowa, spinningowa i gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty 
roślinne. 
Spinning – pojedyncze haki bezzadziorowe 
Zakaz zabierania lipienia, świnki, brzany, klenia i posiadania przy sobie 
złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków 
Pstrąg potokowy – 1 szt./tydzień  i 10 szt./rok 

5. Od starego mostu drogowego w Żywcu ul. Dworcowa do mostu drogowego 
„Obwodnica” ul. Wesoła  w Żywcu  

Żywiec Naturalne tarlisko 
Zakaz wędkowania 

Koszarawa 1.Od źródeł do jazu w Świnnej  wraz ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi 
dopływami na tym odcinku 

Jeleśnia Metoda muchowa 
Zakaz zabierania lipienia, świnki, brzany, klenia i posiadania przy sobie 
złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków. Pstrąg potokowy – 1 
szt./tydzień  i 10 szt./rok 

  

   2.Od jazu w Świnnej do ujścia do rzeki Soły wraz ze wszystkimi prawo i 
lewobrzeżnymi dopływami na tym odcinku 

Żywiec Metoda muchowa, spinningowa i gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty 
roślinne                                                                                                            Zakaz 
zabierania lipienia, świnki, brzany, klenia i posiadania przy sobie złowionych ryb 
wyżej wymienionych gatunków. Pstrąg potokowy – 1 szt./tydzień  i 10 szt./rok 



 

  Ujsoła Na całej długości Ujsoły Metoda muchowa 

  Janoszka  Żywiec Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 
Zakaz zabierania lipienia, świnki, brzany, klenia i posiadania przy sobie 
złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków 

  Żabnica   Pstrąg potokowy – 1 szt./tydzień  i 10 szt./rok 

  Leśnianka    

  Młynówka 

(Hamra) 

Na całej długości Węgierska Górka Zakaz wędkowania 

Młynówka 

(Hamra) 

Na całej długości Żywiec Zabłocie Zakaz wędkowania (kanał wody technologicznej Papierni Żywiec) 

  Dopływy Soły Wszystkie nie wymienione dopływy Soły uchodzące do zbiornika Tresna Rajcza 

Żywiec 

Metoda muchowa 
Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 
Zakaz połowu lipienia - 01.XII-31.V 

  Żylica 1. Od źródeł do mostu drogowego w ciągu ul. Kowalskiej w Buczkowicach, ze 
wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi dopływami na tym odcinku.  

Szczyrk 
Buczkowice 

Metoda muchowa 
Zakaz zabierania  ryb łososiowatych i lipienia. 
Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 

   2. Od mostu drogowego w ciągu ul. Kowalskiej w Buczkowicach do ujścia do 
zbiornika Tresna, ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi dopływami na tym 
odcinku 

Buczkowice 
Łodygowice 

Metoda muchowa i spinningowa 
Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 

  Łękawka Od źródeł do mostu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej Działy Zadzielskie Metoda muchowa 
Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 
Zakaz połowu lipienia - 01.XII-31.V 

    Moszczanka 1.Na całej długości Moszczanica Zakaz wędkowania 

  Soła 1. Od tablic informacyjnych poniżej zapory Porąbka do    mostu drogowego w 
Porąbce 

Porąbka Metoda muchowa i spinningowa 
Spinning dozwolony od 01-II-31.VIII 
Obowiązują haki pojedyncze bez zadziorowe 
Zakaz zabierania ryb łososiowatych i lipienia. 
 

   2. Od mostu drogowego w Porąbce do korony zapory zbiornika Czaniec Porąbka 
Kobiernice 

Ujęcie wody pitnej 
Zakaz wędkowania 

Wielka Puszcza 1.Od Ośrodka Zarybieniowego do ujścia do rzeki Soły Porąbka Metoda muchowa 
Zakaz wędkowania – 01.IX-31.I 
Zakaz zabierania ryb łososiowatych  i lipienia. 



 

Soła 1.Od zapory zbiornika Czaniec do mostu drogowego w ciągu drogi nr 949 
(Tarniówka) wraz ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi dopływami na tym 
odcinku 

Kęty 
Bielany 

Metoda muchowa, spinningowa i gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty 
roślinne 
Zakaz połowu lipienia - 01.XII-31.V 

Młynówka 

Czaniecka 

Od  wypływu wody ze zbiornika Czaniec do pierwszego mostu (kładki). Porąbka Zakaz wędkowania 

Młynówka 

Czaniecka 

Od mostu  (kładki).do ujścia potoku Roczyna wraz z nim Porąbka 
Kęty 

Metoda muchowa, spinningowa 
Zakaz wędkowania – 01.IX-31.I 
 

Wisła Skawa Skawa 1.Od źródeł do ujścia potoku Bystrzanka wraz ze wszystkimi prawo i 
lewobrzeżnymi dopływami na tym odcinku 

Sidzina Metoda muchowa, spinningowa i gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty 
roślinne 
Zakaz spinningowania - 01.IX-31.I 
Zakaz zabierania lipienia. 

   2.Od ujścia potoku Bystrzanka do mostu w Grzechyni wraz ze wszystkimi prawo 
i lewobrzeżnymi dopływami na tym odcinku 

Maków Podhalański Metoda muchowa 
Zakaz połowu lipienia - 01.XII-31.V 
 

   3.Od mostu w Grzechyni do ujścia potoku Stryszawka wraz ze wszystkimi prawo 

i lewobrzeżnymi dopływami na tym odcinku 

Maków Podhalański 

Sucha Beskidzka 

Metoda muchowa 
Metoda gruntowo-spławikowa dozwolona od 16.V-31.XII – dozwolone przynęty 
roślinne 
Zakaz połowu lipienia - 01.XII-31.V 
. 

  Bystrzanka Od źródeł do ujścia do rzeki Skawy wraz ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi 

dopływami na tym odcinku 

Sidzina Metoda muchowa 
Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 
Zakaz zabierania lipienia. 

  Stryszawka Od źródeł do ujścia do rzeki Skawy wraz ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi 

dopływami na tym odcinku 

Sucha Beskidzka Metoda muchowa 
Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 
 

    

Zakaz wędkowania 

  Dopływy Skawy Wszystkie nie wymienione prawo i lewobrzeżne dopływy Skawy na odcinku od 
ujścia potoku Bystrzanka do ujścia potoku Stryszawka 

Maków Podhalański 
Sucha Beskidzka 



 

  Skawica 1.Od źródeł do Ośrodka Zarybieniowego PZW w Zawoi wraz ze wszystkimi 
prawo i lewobrzeżnymi dopływami na tym odcinku 

Zawoja Rezerwat przyrody 
Zakaz wędkowania 

2.Od Ośrodka Zarybieniowego PZW w Zawoi do mostu drogowego na Przysłop . 
   (odcinek wyłączony z Porozumień Międzyokręgowych) 

Zawoja Metoda muchowa 
Zakaz zabierania  ryb łososiowatych i lipienia. 
Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 
Połów ryb dozwolony na haki bez zadziorowe 

   3.Od mostu drogowego na Przysłop do ujścia do Skawy ze wszystkimi prawo i 
lewobrzeżnymi dopływami na tym odcinku 

Zawoja 
Maków Podhalański 

Metoda muchowa 
Zakaz wędkowania - 01.IX-31.I 
Zakaz zabierania lipienia. 
 
 
 

   

Skawa 

 

1. Od ujścia potoku Ponikiewka do mostu drogowego w Wadowicach                      

(odcinek wyłączony z Porozumień Międzyokręgowych) 

 

Wadowice 

 
Metoda muchowa 
Połów ryb dozwolony na haki bez zadziorowe                                                            

Zakaz zabierania ryb łososiowatych  i lipienia. 

 

  

   2. Od mostu drogowego w Wadowicach do mostu drogowego w Witanowicach 
   (odcinek wyłączony z Porozumień Międzyokręgowych) 

Wadowice  
Witanowice 

Metoda muchowa, spinningowa i gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty 
roślinne 
Połów ryb dozwolony na haki bez zadziorowe 
Zakaz zabierania ryb łososiowatych i lipienia 

 3. Od mostu drogowego w Witanowicach do jazu w Grodzisku    Wadowice 
Grodzisko 

Metoda muchowa, spinningowa i gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty 
roślinne. 
 

  Ponikiewka Od źródeł do ujścia do rzeki Skawy wraz ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi 

dopływami 

Ponikiew Metoda muchowa 
Zakaz zabierania złowionych ryb. 
 

 Kleczanka Od źródeł do ujścia do rzeki Skawy wraz ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi 

dopływami 

Klecza 
Wadowice 

Metoda muchowa, spinningowa i gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty 
roślinne. 
 

    

  Choczenka Od źródeł do ujścia do rzeki Skawy wraz ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi 
dopływami 

Wadowice Metoda muchowa 
Zakaz zabierania złowionych ryb. 
 

  Andrychów Metoda muchowa, spinningowa i gruntowo-spławikowa – dozwolone przynęty 



 

  Wieprzówka Od źródeł do ujścia do rzeki Skawy wraz ze wszystkimi prawo i lewobrzeżnymi 
dopływami 

Wieprz roślinne. 

 

  Dopływy Skawy Wszystkie nie wymienione prawo i lewobrzeżne dopływy Skawy  na odcinku od 
ujścia potoku Ponikiewka do ujścia Skawy do rzeki Wisły 

Wadowice 
Zator 

Zakaz wędkowania 

 

UWAGA !  
Informator jest wyjątkiem od RAPR i spełnia rolę uzupełniającą do wydanego zezwolenia.  

W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w kolumnie nr 6 ( … ).  

 

Obowiązuje od 01.01.2023 r. 


