
INFORMATOR na 2023 rok - WYKAZ WÓD KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA 

„WODY  GÓRSKIE” Okręgu PZW  w SZCZECINIE   /TABELA/ 

Dorzecze 

Rzeka 

główna 

krainy ryb 

łososiowatych 

Łowisko Szczegółowe granice łowiska 
Miasto, 

gmina 

Dozwolone metody wędkowania, 

przynęty i inne specjalne ograniczenia i 

zakazy 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Zalew 

Szczeciński   

 

  

  

Ina   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ina 

Ina   

1. Od rozwidlenia rzeki Pęzinka z rzeką Ina do mostu 
drogowego w m. Recz, wraz z dopływami nie ujętymi 
w wykazie. 

Recz 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. Zakaz 
zabierania lipienia. 

 

2. Od w/w mostu do mostu na drodze gruntowej 
Witkowo – Tychowo wraz z dopływami nie ujętymi w 
wykazie. 

Recz,  
Suchań, 
Stargard 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.10. do 31.12. Zakaz 
zabierania lipienia. 

 

3. Od w/w mostu do ujścia rzeki Krąpiel wraz z 
dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Stargard 
Woda nizinna. Zakaz spinningowania od 
01.10.do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. 

4. Od ujścia rzeki Krąpiel do mostu drogowego w m. 
Goleniów przy ul. Andersa. 

Stargard, 
Goleniów 

Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz 
wędkowania od 01.10 do 31.12. Zakaz 
zabierania lipienia. 

5. Od mostu drogowego w m. Goleniów przy ul. 
Andersa do mostu drogowego na trasie S3  

Goleniów 
Woda nizinna. Zakaz spinningowania i 
metody muchowej od 01.10. do 31.12. 
Zakaz zabierania lipienia. 

6. Od mostu drogowego na trasie S3 do mostu 
Komarowskiego. 
 
 
 
 
 
 

Goleniów 
 
 
 
 
 
 
 

Woda nizinna.  

W okresie od  01.10. do 31.12. spinningowanie 

wyłącznie przy użyciu przynęt gumowych 

(silikonowych) długości do 5 cm., uzbrojonych 

w jeden haczyk z jednym ostrzem oraz zakaz 

używania streamera i much tubowych przy 

połowach muchowych. 



  

  

 
 

 

 

 

7. Od mostu Komarowskiego do ujścia 

 
 
 
 
 
Goleniów 

Zakaz zabierania lipienia. 
 
 

 

 

Woda nizinna. Zakaz zabierania lipienia 

Krąpiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krąpiel 

1. Od ujścia z jeziora Chociwel do jazu żelbetonowego 
poniżej torów nieczynnej kolei wąskotorowej w 
miejscowości Krzywica wraz dopływami nie ujętymi w 
wykazie. 

Stargard 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09 do 31.12.  
Zakaz zabierania lipienia. 

 
2. Od w/w jazu do mostu drogowego w miejscowości 
Gogolewo (droga nr 20). 

 
Stargard 

 
Przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. 
Zakaz spinningowania i metody muchowej 
od 01. 09. do 31.12. Zakaz zabierania 
lipienia. 

3. Od w/w mostu do ujścia rzeki Pęzinka wraz z rzeką 
Pęzinka oraz innymi dopływami rzeki Krąpiel nie 
ujętymi w wykazie. 

Stargard 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09 do 31.12.  
Zakaz zabierania lipienia. 

4. Od ujścia rzeki Pęzinka do mostu na drodze 
Stargard – Recz wraz z dopływami nie ujętymi w 
wykazie. 

Stargard Odcinek „złów i wypuść”. 
Zakaz zabierania i przetrzymywania 
złowionych ryb łososiowatych i lipieni oraz 
posiadania przy sobie ryb w/w gatunków, 
złowionych poza tym odcinkiem. Przynęty 
sztuczne. Wyłącznie metody spinningowa i 
muchowa. Obowiązują haczyki i kotwiczki 
bezzadziorowe. Zakaz wędkowania od 
01.09. do 31.12. 
Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04. 
Obowiązek posiadania podbieraka. 

5. Od w/w mostu do ujścia. 
Stargard 

Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz 
wędkowania od 01.10 do 31.12.  
Zakaz zabierania lipienia. 

Mała Ina  Od ujścia Starej Iny do ujścia. Stargard Woda nizinna. 



Reczyca, 
Sławęcinka, 
Stobnica, 
Wardynka,  
Małka  

Na całej długości, z dopływami nie ujętymi w wykazie 
Choszczno, 
Suchań, Recz 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09 do 31.12. 

 Gowienica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gowienica 

Gowienica  

1. Od źródeł do mostu drogowego w miejscowości 
Babigoszcz wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Goleniów, 
Stepnica 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa.  Zakaz 
wędkowania od 01.09 do 31.12.  
Zakaz zabierania lipienia.  
Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04.  

 
2. Od w/w mostu do mostu drogowego w 
miejscowości Widzieńsko wraz z dopływami nie 
ujętymi w wykazie. 

 
Goleniów, 
Stepnica 

Odcinek „złów i wypuść”. 
Zakaz zabierania i przetrzymywania 
złowionych ryb łososiowatych i lipieni oraz 
posiadania przy sobie ryb w/w gatunków, 
złowionych poza tym odcinkiem. Przynęty 
sztuczne. Wyłącznie metody spinningowa i 
muchowa. Obowiązują haczyki i kotwiczki 
bezzadziorowe. Zakaz wędkowania od 
01.09. do 31.12. 
Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04. 
Obowiązek posiadania podbieraka. 

3. Od w/w mostu do mostu na trasie Stepnica - Rokita 
wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Stepnica 

Przynęty sztuczne i roślinne. Od 01.10 do 
31.12 wył. sztuczna mucha, z wyłączeniem 
streamera. Zakaz zabierania lipienia. 

4. Od mostu na trasie Stepnica- Rokity do ujścia. Stepnica 
Woda nizinna. Zakaz spinningowania od 
01.10 do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. 

Morze 

Bałtyckie 

Rega 
 
 
 
 
 
 
 

Rega, 
Łoźnica 
 
 
 
 
 
 

1. Od jazu w Prusinowie do elektrowni wodnej w 
miejscowości Łobez. 

Łobez 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa, a od 01.09 do 
31.12. wyłącznie sztuczna mucha z 
wyłączeniem streamera.  
Zakaz zabierania lipienia. 

 
2. Od elektrowni wodnej w miejscowości Łobez do 
mostu drogowego przy ul. A. Segala w miejscowości 
Łobez wraz z rzeką Łoźnica na odcinku od elektrowni 

Łobez 

Odcinek „złów i wypuść”. Zakaz zabierania 
i przetrzymywania złowionych pstrągów 
potokowych i lipieni oraz posiadania przy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rega, 
Łoźnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wodnej w Łobzie przy ulicy Rapackiego - do ujścia. sobie ryb złowionych poza tym odcinkiem. 
Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Obowiązują 
haczyki i kotwiczki bezzadziorowe.  
Zakaz spinningowania od 01.09 do 30.09. 
Zakaz wędkowania od 01. 10. do 31.12. 
Zakaz brodzenia od 01.01 do 30.04. 
Obowiązek posiadania podbieraka. 

 

3. Od mostu drogowego przy ulicy A. Segala w m. 
Łobez do  mostu na drodze Łobez – Unimie. 
 
3. Ciąg dalszy 
 

Łobez 
 
 
 
 
Łobez 

Odcinek „złów i wypuść”. Zakaz zabierania 
i przetrzymywania złowionych pstrągów 
potokowych i lipieni oraz posiadania przy 
sobie ryb złowionych poza tym odcinkiem. 
Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Obowiązują 
haczyki i kotwiczki bezzadziorowe. Zakaz 
spinningowania i używania steamera przy 
połowach muchowych od 01.09. do 31.12. 
Obowiązek posiadania podbieraka. 

4. Od w/w mostu do mostu kolejowego przy ul. Polnej 
w Resku wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Łobez, Resko 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
spinningowania i używania steamera przy 
połowach muchowych od 01.09. do 31.12.  

5. Od w/w mostu do elektrowni wodnej w Resku wraz 
z dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Resko 
Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz 
spinningowania od 01.09. do 31.12. 

6. Od w/w elektrowni do ujścia rz. Piaskowej wraz z 
dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Resko 
Przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. 
Zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. 

7. Od ujścia rzeki Piaskowej do elektrowni wodnej 
Rejowice. 

Resko, 
Płoty, Gryfice 

Woda nizinna. 

8. Od w/w elektrowni do ujścia rowu 
odprowadzającego wodę ze „stawów rybnych 
Czarneckiego” wraz z dopływami nie ujętymi w 
wykazie. 

Gryfice, 
Trzebiatów 

Przynęty sztuczne i roślinne. W okresie od 
01.05. do 30.09. przynęty sztuczne, 
roślinne i zwierzęce. Zakaz wędkowania od 
01.10 do 31.12. 

9. Od ujścia w/w rowu do jazu w miejscowości 
Gryfice. 

Gryfice 
Przynęty sztuczne i roślinne. W okresie od 
01.05 do 30.09.  przynęty sztuczne, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rega, 
Łoźnica 

roślinne i zwierzęce. Zakaz spinningowania 
od 01.10. do 31.12. 

10. Od w/w jazu do ujęcia „dreny Mirosławickiej”, 
wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Gryfice 

Przynęty sztuczne i roślinne. W okresie od 
01.05. do 30.09. przynęty sztuczne, 
roślinne i zwierzęce. Zakaz wędkowania od 
01.10. do 31.12. Zakaz zabierania lipienia. 

11. Od w/w ujęcia dreny do MEW Trzebiatów I w 
miejscowości Trzebiatów. 
  

 
Trzebiatów 
 
  

Przynęty sztuczne i roślinne. W okresie od 
01.05. do 30.09. przynęty sztuczne, 
roślinne i zwierzęce. Zakaz spinningowania 
 od 01.10 do 31.12. 

12. Od w/w MEW oraz od MEW Trzebiatów II (śluzy) 
do mostu drogowego w Mrzeżynie wraz z dopływami 
nie ujętymi w wykazie. 

Trzebiatów 

Przynęty sztuczne. Metody spinningowa i 
muchowa, a w okresie od 01.05. do 31.08.  
przynęty sztuczne, roślinne i zwierzęce. 
Zakaz wędkowania od 01.10. do 31.12. 

13. Od jazu stałego w m. Gryfice do mostu 
betonowego. 

Gryfice 
Obręb ochronny. Całoroczny zakaz 
wędkowania. 

14. Przy urządzeniach śluzy piętrzącej w Trzebiatowie. Trzebiatów 
Obręb ochronny. Zakaz wędkowania od 
01.05. do 30.07. i od 01.09. do 15.02 

15. Od stacji pomp Mrzeżyno III do mostu drogowego 
w Mrzeżynie. 

Trzebiatów 
Obręb ochronny. Zakaz wędkowania od 
20.03. do 31.05. 

Brzeźnicka 
Węgorza 

Od jazu w miejscowości Węgorsko do ujścia, wraz z 
dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Łobez 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

Gardominka Od źródeł do mostu w miejscowości Baszewice. Gryfice 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

Łoźnica 
Od źródeł do Elektrowni wodnej w Łobzie przy ulicy 
Rapackiego. 

Łobez 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

Sąpólna 
Na całej długości wraz z dopływami nie ujętymi w 
wykazie. 

Nowogard 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

Struga Na całej długości. Płoty, Brojce, Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 



 
 
 
 
 
Rega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rega 

Lubieszowa Gryfice spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

rz. Ukleja 

Od mostu drogowego w miejscowości Rogowo do 
mostu koło miejscowości Taczały wraz z dopływami 
nie ujętymi w wykazie. 

Węgorzyno, 
Radowo Małe 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. Zakaz 
zabierania lipienia. Zakaz brodzenia od 
01.01. do 30.04. 

 
Piaskowa 
 

 
 
 
Mołstowa 
 
 
  

 
Na całej długości wraz z dopływami nie ujętymi w 
wykazie. 

 
Łobez 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

1. Od źródeł do mostu w miejscowości Rzesznikowo 
wraz z dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Resko, Brojce 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

2. Od w/w mostu do MEW w miejscowości Grąd wraz 
z dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Brojce 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
spinningowania oraz używania streamera 
przy połowach muchowych od 01.09. do 
31.12.  

 Rega Mołstowa 3. Od w/w MEW do mostu drogowego w Brojcach. Brojce 

Odcinek „złów i wypuść”. Zakaz zabierania 
i przetrzymywania złowionych pstrągów 
potokowych i lipieni oraz posiadania przy 
sobie ryb złowionych poza tym odcinkiem. 
Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Obowiązują 
haczyki i kotwiczki bezzadziorowe. Zakaz 
spinningowania i używania streamera przy 
połowach muchowych od 01.10. do 31.12. 
Obowiązek posiadania podbieraka. 

 Rega Mołstowa 
4. Od w/w mostu do ujścia do Regi wraz z dopływami 
nie ujętymi w wykazie. 

Brojce, 
Gryfice 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz spinningowania 

oraz używania streamera przy połowach 
muchowych od 01.10. do 31.12.  

 Mołstowa 
Brodziec, 
Wkra 

Na całej długości. Brojce 
Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz wędkowania 



od 01.09. do 31.12. 

rz. Odra 
 
Słubia  

 
Słubia  

Od tamy przy żwirowni Moryń  do mostu na trasie 
Stare Łysogórki – Moryń wraz z dopływami nie 
ujętymi w wykazie. 

Moryń 
Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

rz. Odra Tywa Tywa 

Od mostu drogowego na trasie Borzym – Rożnowo do 
mostu na trasie Gryfino-Widuchowa wraz z 
dopływami nie ujętymi w wykazie. 

Gryfino 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

Zalew 

Kamieński 
Świniec 

Stuchowska 
Struga 

Od źródeł do mostu drogowego na trasie Kamień 
Pomorski - Świerzno wraz z dopływami nie ujętymi w 
wykazie. 

Kamień Pom., 
Gryfice 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
spinningowania od 01.09. do 31.12. 

Zalew 

Szczeciński 
Wołczenica Wołczenica 

1. Od źródeł do mostu drogowego w miejscowości 
Rekowo (droga nr107) wraz z dopływami, w granicach 
obwodu rybackiego. 

Przybiernów, 
Nowogard 

Przynęty sztuczne. Wyłącznie metody 
spinningowa i muchowa. Zakaz 
wędkowania od 01.09. do 31.12. 

2.Od w/w mostu do ujścia wraz z dopływami, w 
granicach obwodu rybackiego. 

Kamień 
Pomorski 

Woda nizinna. 

 

 
UWAGA: Na wodach krainy pstrąga i lipienia  (tzw. górskich) Okręgu obowiązuje: 

1. Wymiar ochronny lipienia do 35 cm. 

2. Wymiar ochronny pstrąga potokowego do 35 cm i powyżej 50 cm. 

3. Limit dzienny: lipień, pstrąg potokowy (łącznie) 2 szt. 

4. Zakaz zabierania pstrąga potokowego troci wędrownej i lipienia złowionych na przynęty roślinne i zwierzęce. 

5. Zakaz zabierania łososia. 

6. Zakaz używania i posiadania osęki. 

7. Obowiązek posiadania podbieraka na odcinkach „złów i wypuść”. 

8. Zakaz połowu ryb ze wszystkich środków pływających (łodzie, pontony, itp.):  

a) na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”), 

b) na Rzece Inie (całej), 

c) na Rzece Redze – z wyłączeniem od zakazu: 

- Odcinka rzeki Regi: od ujścia rzeki Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice (wyłączenie od zakazu obowiązuje włącznie ze zbiornikami zaporowymi 

LISOWO i REJOWICE), 

- Odcinka rzeki Regi: od Stacji pomp  WŁODARKA I – do mostu drogowego w Mrzeżynie.  

 

 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. 


