
 

Załącznik do uchwały nr 90/2022 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 29.09.2022 r.  

 

Wykaz wód krainy pstrąga i lipienia wraz z  warunków amatorskiego połowu ryb obowiązujących od roku 2023  

w Okręgu PZW w  Katowicach 

 

Dorzecze Rzeka 

główna 
krainy ryb 

łososiowatych 

Łowisko Szczegółowe granice łowiska Miasto, gmina, 

miejscowość 

Dozwolone przynęty i inne specjalne 

ograniczenia i zakazy 

1 2 3 4 5 6 

Małej 

Wisły  

Biała 

Przemsza  

Biała Przemsza        

z dopływami nie 

wymienionymi 

nr 023 

Od źródeł do ujścia pot. 

Tarnówka w Golczowicach         

z dopływami na tym odcinku. 

Wolbrom, 

Chrząstowice, 

Golczowice 

Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie         

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Wymiar ochronny pstrąga potokowego  

do 30 cm. Limit dzienny połowu pstrąga 

potokowego 2 szt. 

Zakaz  spinningowania od 01.09. do 31.01. 

Małej 

Wisły 

Biała 

Przemsza 

Tarnówka  

nr 023 

Od źródeł do ujścia do Białej 

Przemszy. 

Bydlin, Cieślin, 

Golczowice 

Przynęty sztuczne - uzbrojone wyłącznie         

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru.  

Zakaz spinningowania od 01.09.  do 31.01. 

Małej 

Wisły  

Biała 

Przemsza 

Biała Przemsza          

z dopływami nie 

wymienionymi 

nr 023 

Od ujścia pot. Tarnówka          

w Golczowicach do mostu 

drogowego w m. Klucze 

Cieślin, 

Golczowice, 

Klucze 

Sztuczne przynęty - uzbrojona wyłącznie           

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru.  

Zakaz spinningowania od 01.09.  do 31.01.  

Małej 

Wisły 

Biała 

Przemsza  

Biała Przemsza           

z dopływami nie 

wymienionymi 

nr 023 

Od mostu drogowego  

w m. Klucze do jazu 

Elektrowni Wodnej  

w Okradzionowie.  

Klucze, Dąbrowa 

Górnicza, 

Błędów, 

Okradzionów, 

Chechło 

Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie            

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 

cm.  
Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt. 



 

Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01. 

 

Małej 

Wisły 

Biała 

Przemsza 

Biała Przemsza,               

z dopływami nie 

wymienionymi 

nr 023 

Od jazu Elektrowni Wodnej          

w Okradzionowie do byłego 

mostu kolejowego w 

Sławkowie, obecnie ścieżki 

rowerowej. 

Dąbrowa 

Górnicza, 

Okradzionów, 

Sławków 

 

Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie          

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych 

ryb oraz posiadania wcześniej złowionych 

ryb przy sobie – odcinek No KILL. Zakaz 

spinningowania od 01.09. do 31.01. 

Ustanawia się strefę ochronną na której 

obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb 

na odcinku 100 m w górę i 150 m w dół    

od ujścia strumieni Komora 1 i 2 

położonych w Sławkowie  przy  

ul. Olkuskiej. 

Małej 

Wisły 

Biała 

Przemsza 

Biała Przemsza,               

z dopływami nie 

wymienionymi 

nr 023 

Od byłego mostu kolejowego 

w Sławkowie, obecnie ścieżki 

rowerowej do ujścia pot. Kozi 

Bród ze wszystkimi 

dopływami na tym odcinku. 

Sławków, Burki, 

Maczki, 

Długoszyn 

Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie          

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Wymiar ochronny pstrąga potokowego       

do 30 cm.  
Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt. 
Zakaz spinningowania od 01.09. do31.01. 

Małej 

Wisły  

Biała 

Przemsza 

Sztoła                  

z dopływami 

nr 024 

Od źródeł do ujścia do rz. 

Białej Przemszy. 

Olkusz, 

Bukowno Wędkowanie zabronione. 

Małej 

Wisły  

Biała 

Przemsza 

Kanał Kopalni 

Piasku 

Szczakowa             

z dopływami  

nr 026 

Od źródeł do mostu 

drogowego w Jaworznie 

Szczakowej 

Szczakowa Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie           

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Wymiar ochronny pstrąga potokowego  

do 30 cm.  

Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 

szt. dzień. 



 

Zakaz   spinningowania od 01.09. do 31.01. 

Małej 

Wisły  

Czarna 

Przemsza  

Czarna 

Przemsza            

z dopływami nie 

wymienionymi  

Od zapory zb. Przeczyce         

do ujścia pot. Pogorianka. 

Przeczyce, 

Wojkowice 

Kościelne, 

Preczów, Będzin 

Łowisko specjalne, wędkowanie dozwolone 

na podstawie specjalnych zezwoleń. 

Przynęty sztuczne i sztuczna mucha  

Małej 

Wisły  

Iłownica  Iłownica              

z dopływami  

nr 016 

Od źródeł  do drogi Bielsko 

Biała –Cieszyn nr 1 (E75). 

Jasienica, 

Skoczów  

Przynęty sztuczne i roślinne. Przynęty 

sztuczne uzbrojone wyłącznie w haki 

bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. 

Małej 

Wisły  

Iłownica Jasienica                  

z dopływami  

nr 018 

Od źródeł do ujścia  

do rz. Iłownicy. 

Jasienica Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie           

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Małej 

Wisły 

Iłownica Wapienica 

nr 048 

Od źródeł do mostu 

drogowego  

na ul. Mazańcowickiej  

w m. Ligota (poniżej ujścia 

kanału Ligockiego) 

Wapienica, 

Ligota 

Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie           

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Obowiązuje zakaz zabierania złowionych ryb 

oraz posiadania wcześniej złowionych ryb 

przy sobie  – ŁOWISKO NO KILL. 

Małej 

Wisły  

Biała Biała                   

z dopływami nie 

wymienionymi  

nr 021 

Od źródeł do mostu przy  

ul. Mazańcowickiej w Bielsku 

Białej – Komorowicach 

Bielsko Biała Przynęty sztuczne - uzbrojona wyłącznie            

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych 

ryb oraz posiadania wcześniej złowionych 

ryb przy sobie – odcinek No KILL.  

Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01. 

 

Małej 

Wisły 

Biała Biała                      

z dopływami nie 

wymienionymi 

nr 021 

Od mostu przy ul. 

Mazańcowickiej w Bielsku 

Białej – Komorowicach  

do  mostu drogowego na trasie  

Czechowice Dziedzice  

– Bestwina. 

Bielsko Biała Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie           

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01. 



 

Małej 

Wisły  

Biała  Kromparek                 

z dopływami  

nr 021 

Na całej długości. Bielsko Biała Przynęty sztuczne i roślinne . Przynęty 

sztuczne uzbrojone wyłącznie w haki 

bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. 

Małej 

Wisły  

Biała  Olszówka, 

Wilkówka nr 021 

Od źródeł do połączenia          

z rz. Białą. 

Bielsko Biała, 

Wilkowice 
Wędkowanie zabronione.  

Górnej 

Odry  

Piotrówka Kaczor nr 668 Od źródeł do ujścia do 

Piotrówki. 

Zebrzydowice 
Wędkowanie zabronione. 

Górnej 

Odry  

Olza Olza                             

z dopływami nie 

wymienionymi  

nr 027 

Od źródeł do granicy Państwa 

w m.  Bukovec / Jasnowice. 

Istebna, Cieszyn Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie              

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Górnej 

Odry 

Olza Olza                         

z dopływami nie 

wymienionymi 

nr 027 

Od granicy Państwa na 

wysokości  jazu nr III  

w Błogocicach do jazu nr IV  

w Cieszynie – Boguszowicach. 

Cieszyn Przynęty sztuczne uzbrojone  wyłącznie              

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru.  

Wprowadza się zakaz zabierania złowionych 

ryb oraz posiadania wcześniej złowionych 

ryb przy sobie – odcinek No KILL. 

Górnej 

Odry 

Olza Olza                         

z dopływami nie 

wymienionymi 

nr 027 

Od jazu nr IV w Cieszynie – 

Boguszowicach do ujścia  

pot. Bobrówka 

Cieszyn Przynęty sztuczne i roślinne. Przynęty 

sztuczne uzbrojone wyłącznie w haki 

bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru.  

Zakaz spinningowania od 01.09.do 31.01. 

Górnej 

Odry  

Olza Puńcówka                

z dopływami  

nr 022 

Na całej długości. Dzięgielów, 

Cieszyn 

Przynęty sztuczne i roślinne. Przynęty 

sztuczne uzbrojone wyłącznie w haki 

bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. 

 

Górnej 

Odry  

Olza Bobrówka               

z dopływami  

nr 019 

Na całej długości. Bażanowice, 

Cieszyn 

Przynęty sztuczne i roślinne. Przynęty 

sztuczne uzbrojone wyłącznie w haki 

bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. 

Górnej 

Odry  

Olza Lesznianka/ 

Listnice 

nr 027 

Na całej długości od źródeł           

do granicy Państwa w m. 

Leszna Górna. 

Leszna Górna Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie             

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 



 

Górnej 

Odry  

Drama  Drama                   

z dopływami  

nr 041 

Od źródeł do mostu 

kolejowego w m. Dzierżno 

przed ujściem do zbiornika 

Dzierżno Małe.  

Kamieniec, 

Zawada, 

Zbrosławice, 

Pyskowice 

Przynęty sztuczne uzbrojone wyłącznie              

w haki bezzadziorowe lub pozbawione 

zadzioru. 

Limit dzienny połowu pstrąga potokowego          

1 szt.  

Całkowity zakaz wędkowania od 01.09.  

do 31.01. 

 

 

 
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. 



 

 


