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WAŻNE od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Seria Opole

Nr ............................................................................

na podstawie Art.7 ust.2 i 2a ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym 
 /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2168/. Zatwierdzone uchwałą nr. 39 /Plenum/2021

Zarządu Okręgu PZW z siedziba w Opolu z dnia 5 listopada 2021r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

ZEZWOLENIE
n a  a m a t o r s k i  p o ł ó w  r y b  w ę d k ą
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Imię ...............................................................................................................................................

Nazwisko ......................................................................................................................................

Nr legitymacji członkowskiej ................................................................................................

Nr karty wędkarskiej ...............................................................................................................

Pieczęć wydającego zezwolenie Hologram
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Rejestr połowów wędkarskich 
wraz z wykazem łowisk na 2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
z siedzibą w Opolu
ul. Malczewskiego 1
45-031 Opole

tel. 077 454 55 54
www.pzw.org.pl/opole    
e-mail: opole@pzw.pl
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Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb oraz instrukcja wypełniania 
„Rejestru połowów wędkarskich”

1. Przed rozpoczęciem każdego wędkowania wędkarz zobowiązany jest do wypełnienia rubryk: „Data połowu” 
i „Nr łowiska ”.  (Numeracja łowiska dla obwodów wód płynących od 1-12, dla zbiorników zaporowych 13-
19, dla wód górskich 21-32, numeracja dla wód stojących od 0.2 do 0.132). 

2. Po złowieniu ryb objętych limitem ilościowym w sztukach /patrz tabela/ i po włożeniu ich do siatki bez-
zwłocznie wpisujemy do rejestru każdy gatunek w osobnym wierszu a każdą  złowioną  sztukę zazna-
czamy kreską pionową. Rubrykę  „Długość ryb” wypełniamy po zakończeniu wędkowania. 
UWAGA! Ryby z gatunku sandacz, szczupak wpisujemy w osobnej tabeli zaraz po złowieniu wraz z 
godziną połowu oraz  wymiarem.

3. W przypadku nie zabierania złowionych ryb z łowiska bezzwłocznie po złowieniu wypuszczamy je do wody 
nie zapisując ich w rejestrze.

4. Osobnym przypadkiem jest oficjalny trening przed organizowanymi przez Okręg zawodami sportowymi. 
Wystarczy wtedy obok numeru łowiska i daty połowu wpisać słowo „trening”. 

5. Wędkując na wodach obwodów nie będących wodami głównymi np. wędkując na rzece Ścinawce  w rejestr 
wpisujemy nr 7c.

6. Rejestr po zakończeniu sezonu podlega zwrotowi do macierzystego koła. W przypadku wypełnienia całego 
rejestru przed zakończeniem sezonu, wędkarz ma obowiązek kontynuować wpisy na dodatkowej wkładce, 
którą otrzyma w swoim kole. 

7. Gatunków ryb, których nie wymieniono w tabeli nie wpisujemy do  rejestru. 
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8. Rejestr wypełniamy długopisem, nie dzielimy wierszy w rejestrze połowu.
9. Zabrania się używania ścieralnych środków piszących, korektorów a także usuwania, skreślania, poprawia-

nia wpisów w rejestrze połowu ryb. Stwierdzenie tego typu zdarzeń przez służby kontrolne będzie skutko-
wać natychmiastowym zatrzymaniem w/w dokumentu i skierowaniem  wniosku do właściwych organów  
jako pozbawionego cechy rzetelności i wiarygodności w skutek dokonania niedozwolonych modyfikacji jego 
zapisów. W razie pomyłki należy dokonać poprawnego wpisu w kolejnej rubryce opatrując parafą popra-
wiony zapis.

Rejestracja połowów pozwala na ocenę presji wędkarskiej na poszczególne wody, 
co umożliwia racjonalną gospodarkę rybacką.

WARUNKIEM POWODZENIA JEST PRAWIDŁOWE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE REJESTRU.
KAŻDY GATUNEK RYBY NALEŻY WPISAĆ DO OSOBNEGO WIERSZA.

 UWAGA! Godzinę połowu oraz  wymiar sandacza i szczupaka wpisujemy zaraz po złowieniu w osobnej tabeli.

Wzór poprawnego wypełnienia rejestru:

Data połowu Numer łowiska Gatunek ryby  Ilość  sztuk Długość (cm) Uwagi
09.06.2022 7c 1 I,I 35,32
14.08.2022 0.58 3 I 66
15.08.2022 5 9 I,I 45,60
13.11.2022 14 13 I,I,I,I 36,38,40,50,53
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UWAGA! Godzinę połowu oraz  wymiar sandacza i szczupaka wpisujemy zaraz po złowieniu w osobnej tabeli.

REJESTR POŁOWÓW RYB Z GATUNKU SANDACZ I SZCZUPAK

LICZBA 
ZŁOWIONYCH 

SZTUK 
Data Numer      

łowiska
 Gatunek 

ryby 
Długość

(cm)
Godzina 
połowu  

Uwagi

1 20.10.2022 15 8 64 7.50

2 20.10.2022 15 7 64 8.15

Numery gatunków ryb

Gatunek Numer Gatunek Numer Gatunek Numer
Pstrąg Potokowy 1 Boleń * 6 Okoń 11

Pstrąg Tęczowy / Źródlany 2 Szczupak 7 Sum 12

Brzana 3 Sandacz 8 Leszcz 13

Świnka 4 Amur 9 Węgorz 14

Lin 5 Karp 10 Miętus 15

*Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Otmuchów do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit, przy jednoczesnym 
obowiązku wpisu do rejestru.
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Informacje dodatkowe
Rejestracja połowów ryb jest obowiązkiem każdego wędkującego członka PZW i obowiązuje na 
wszystkich wodach Okręgu Opolskiego. Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO nr 73/Prezydium/2006 z dnia 
18/12/2006 „każdy członek Okręgu PZW Opole, który nie wywiąże się z obowiązku terminowego zdania 
rejestru połowu za bieżący rok podlega opłacie karnej w wysokości 30, - zł.” 
Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004,  decyzją nr 
170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 , nr 3211/2017 zostały ustano-
wione obręby ochronne obejmujące:
•	 rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. Wodnego Kozielno;
•	 rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów; 
•	 rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa;
•	 na części płd.-wsch. akwenu Śródlesie  II w miejscowości Opole;
•	wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice  

w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice;   
•	 rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory  zbiornika retencyjnego Nysa;
•	 rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej i powyżej  jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego;
•	 rzekę Nysę Kłodzką w Nysie od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do mostu Bema;
•	 rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei  Wojska Polskiego;

Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowią-
zujące od 01 marca do 31 maja każdego roku: 
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•	 na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią część zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel 
Spitzem” obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownię do cypla na wysokości miejscowości 
Szczedrzyk;

•	 na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry;
•	 na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy infor-

macyjnej w miejscowości Buków;
•	 na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka;
•	 na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi.

Ustanowiono zimowiska ryb, na których obowiązuje zakaz połowu od  1 stycznia do 31 marca oraz od  1 
grudnia do 31 grudnia:
•	 Kanał rz. Odry w Zwanowicach na odcinku 300m poniżej śluzy,
•	 Kanał rz. Odry w Brzegu na odcinku 200 metrów  poniżej śluzy,
•	 Kanał rz. Odry w Brzegu pod mostem  w ciągu ul. Krakusa (droga nr 39) 100 metrów poniżej i powyżej mostu,
•	 Kanał Portowy w Opolu na rzece Odrze,
•	Wyrobisko - NOWE SIOŁKOWICE 0.50 zgodnie z tablicami,
•	 Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice port „MARINA”,
•	 Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice „WYRWA” zatoka powstała w wyniku powodzi w 1997 roku (obok 

mostu kolejowego), 
•	Na starorzeczu rzeki Kłodnica w miejscowości  Kędzierzyn- Koźle (dzielnica Kędzierzyn) od przepustu pod  

obwodnicą do ujścia rzeki Kłodnicy (tablice),
•	 Rzeka Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim od nowego jazu do mostu drogowego Lewin Brzeski - Niemodlin.
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Ustanowiono tarliska  ryb, na których obowiązuje zakaz połowu od  1 marca  do 15 czerwca:
•	 Zbiornik Turawa zatoki przy ośrodku Syrenka i ośrodku Relax (mapa poglądowa https://2833.pzw.org.pl/

cms/25737/mapy),
•	 Zbiornik Dębowa  zatoka „Meliorant”,
•	 Zbiornik Przysiecz tarlisko oznaczone tablicami (mapa),
•	 Rzeka Nysa Kłodzka 1000 m powyżej czasowego obrębu ochronnego na Zbiorniku Otmuchów w górę rzeki (tablice),
•	 Rzeka Nysa Kłodzka od pozostałości filarów mostu w Wójcicach do mostu drogowego „obwodnica Otmuchowa” 

wraz z rozlewiskami.
Wprowadza się zakaz połowu ryb z  wysp na zbiorniku Nysa od 1 marca do 15 czerwca.
Przedłużenie zakazu połowu ryb na czasowych obrębach ochronnych na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, 
Turawa do 15 czerwca.
Wprowadza się  zakaz połowu ryb na części akwenu Przysiecz oznakowanie tablicami (mapa).
Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie – 50 metrów powyżej zbiornika 
wstępnego, na zbiorniku wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej ujścia zbiornika wstępnego, jak rów-
nież na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej zbiornika Kluczbork (oznaczenia tablicami).  Na Zbiorniku  
Kluczbork obowiązuje zakaz połowu ryb z wysp. 
Na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski obowiązuje zakaz połowu ryb w obrębie nowego jazu w km 
13+845 (w obrębie barierek ochronnych) oznakowanie tablicami.
Na zbiornikach zaporowych Turawa, Nysa, Otmuchów wprowadza się zakaz połowu przy elektrowniach, w odle-
głości 100 m od zapory piętrzącej wodę w czaszy zbiornika (oznakowane linia na wale oraz bojami).
Na rzece Odrze  wprowadza się zakaz połowu ryb w odległości 100 metrów od jazów i śluz obowiązuje również  
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w Brzegu na Kępie Młyńskiej poniżej progu wodnego.
Na Kanale Ulgi w Opolu wprowadza się zakaz połowu ryb w odległości 100 metrów od jazów i śluz.
Na rzece Odrze od ujścia Kanału Gliwickiego od tablicy. km 98.100 do tablicy km 99.300 km - zakaz zabierania 
złowionych ryb oraz posiadania przy sobie wcześniej złowionych ryb. Odcinek ZŁÓW i WYPUŚĆ nie dotyczy zawo-
dów wędkarskich.
Na Białej Głuchołaskiej obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na odcinku od kładki wiszącej  
w Głuchołazach Zdrój do tamy przy stadionie w Głuchołazach.
Na Białej Głuchołaskiej obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na odcinku od Malej Elektrowni 
Wodnej  przy ośrodku Skowronek do kładki wiszącej w Głuchołazach Zdrój w okresie tarła lipienia czyli od 1 marca 
do 31 maja.

Ogólne zasady i warunki  połowu  ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Opolu zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby 

niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniej-
szym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlą-
dowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przeby-
wający w Polsce.
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4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma 
prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymia-
rami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:  
•	 bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;
•	wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez 

niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
•	wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;
•	 członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych 

ww. uregulowań.
6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnolet-

niej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, 
stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca 
opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obo-
wiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania 
do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby 
do lat 14 wymienione w pkt. 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnie-
nie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich 
udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
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8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych  
w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnie-
nia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda 
osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska 
i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW. 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcze-

śniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone  
w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął 
dane stanowisko.

2. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym  nadzorem ich użytkownika.
3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy 

uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

IV. ZASADY WĘDKOWANIA
1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do 
którego przymocowana jest linka zakończona:
a. jednym haczykiem z przynętą, albo
b. w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy ha-

czyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód 
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koła o średnicy 30 mm, albo
c. w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk 

może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła 
o średnicy 30 mm.

d. przy połowie ryb spod lodu: 
•	 jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w 

taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
•	 sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie wię-

cej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty
a. Jako przynęty mogą być stosowane:

•	 przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
•	 przynęty sztuczne.

b. Zabrania się stosować, jako przynęt (zanęt): 
•	 zwierząt i roślin chronionych, ikry

c. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania 
ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znaj-
dujące się w okresie ochronnym.

d. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych 
umownie zalicza się też sery.
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e. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty 
te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty 
sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

3. Wędkowanie
3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i 
lipienia gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po za-
chodzie słońca.
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, 
krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a. przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b. sprzedawać złowionych ryb,
c. rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrze-

nia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów 
lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi 
połowu, 

f. łowić metodą „szarpaka”- polegającą na umyślnym pozyskiwaniu ryb poprzez podcinanie w celu zahaczenia ryby.
g. budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
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h. stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb, 
i. wędkować z mostów,
j. obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych ) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach 
wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych.  
W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a. ryby łososiowate  przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,
b. każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być natychmiast z ostrożnością wypuszczone do wody.
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski,  
i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową 
lub muchową.
3.9. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy uży-
ciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość 
oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.
3.10. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane -  
z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można prze-
chowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce.
3.11. Przegradzanie poprzeczne koryta rzecznego metodą połowu na tzw. zrywkę ponad lustrem wody, jest zabronione; 
czyn stanowi przestępstwo z  art. 160  § 1. Kodeksu Karnego.   
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V. DOZWOLONE METODY POŁOWU
1. Metoda gruntowo-spławikowa
1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką za-
kończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną. 
1.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów 
od innych wędkujących: a) łowiąc z brzegu - 10 m / b) między łodziami lub brodząc - 25 m / c) między łodzią,  
a wędkującymi z brzegu - 50 m.
2. Metoda spinningowa
2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną 
sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych 
dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od 
innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m / b) łowiąc z łodzi - 50 m.
3. Metoda trolingowa
3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną 
przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich 
mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych. 
3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych węd-
kujących.
3.3  Zakaz trollingu na wszystkich wodach. Nie dotyczy rzeki Odry.
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4. Metoda muchowa
4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek 
o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – 
przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały 
poza obwód koła o średnicy 30 mm. 
Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których 
długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. 
Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje 
się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów (indykatorów, wskaźników brań).
4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkują-
cych: a) z brzegu lub brodząc - 25 m.
5. Metoda podlodowa
5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku 
połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolite-
go korpusu - dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem  
o pojedynczym ostrzu. 
5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie 
mniejszą niż 1 m. 
5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu. 
5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy 
przechowywać w pojemnikach.
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5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych 
wędkujących.
5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

VI. OCHRONA RYB
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 
•	 amur do 40 cm •	 lin do 25 cm •	 sum do 70 cm
•	 boleń  do 40 cm •	 okoń do 18 cm •	 świnka do 25 cm
•	 brzana do 40 cm •	 łosoś do 35 cm •	 węgorz do 60 cm
•	 certa do 30 cm •	 miętus do 25 cm •	 wzdręga do 15 cm
•	 głowacica do 70 cm •	 pstrąg potokowy do 30 cm •	 rozpiór do 25 cm
•	 jaź do 25 cm •	 pstrąg tęczowy, źródlany, sparctic do 30 cm •	 kleń do 25 cm
•	 jelec do 15 cm •	 szczupak do 50 cm a górny 90 cm •	 miętus do 25 cm
•	 karp do 30 cm a górny 70 cm •	 sandacz do 50 cm a górny 90 cm
•	 zbiornik Dębowa górny wymiar ochronny 

karpia 60 cm górny amura 70 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 
•	 boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia •	 brzana od 1 stycznia do 30 czerwca
•	 miętus od 1 grudnia do końca lutego •	 pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia
•	 szczupak na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Kluczbork i Ujazd 

obowiązuje  od 1 stycznia do 31 maja, na pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia
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•	 sandacz od 1 stycznia do 31 maja •	 sum od 1 stycznia do 31 maja
•	 świnka od 1 stycznia do 15 maja •	 troć od 1 października do 31 grudnia
•	 węgorz od 1 grudnia do 31 marca

4. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk. W ciągu doby (doba od godz. 0.00 - 24.00)
•	 pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany sparctic (łącznie) 3 szt. •	 węgorz 2 szt.
•	 karp 2 szt. •	 sum limit dotyczy rzeki Odry 3 szt.
•	 sandacz, szczupak (łącznie) 2 szt. •	 brzana 3 szt.
•	 boleń 2 szt. •	 lin 4 szt.
•	 leszcz - 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm •	 okoń 10 szt.
•	 amur 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt.  
w ciągu doby. 
Limit roczny dla szczupaka i sandacza wynosi łącznie 35 sztuk.

5. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 
5 kg w ciągu doby.

6. Limity połowu nie dotyczą tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza do 35 cm.

A ponadto obowiązuje:
1. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z  wód okręgu opolskiego lipieni.    
2. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork i Ujazd od  1 stycznia do 
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31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową i muchową zarówno ze środków pływających  
jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru  ze środków pływających dozwolony jest  od  1 maja.

3. Zakaz połowu ryb na „żywca”  i „martwą rybkę”, a także  jej części obowiązuje na zbiornikach zaporowych od 01 
stycznia do 31 maja zaś na pozostałych wodach od 01 stycznia do 30 kwietnia.

4. Na zbiorniku Kluczbork obowiązuje  zakaz połowu ryb na „żywca”  i „martwą rybkę”, a także  jej części.
5. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem i pstrągiem tęczowym, źródlanym, 

sparctic  z przydziału Okręgu obowiązuje dwutygodniowy zakaz wędkowania. Dopuszcza się również zamknię-
cie wody po zarybieniu ze środków koła za  zgodą Głównego Ichtiologa  Okręgu PZW Opole.  Wyjątkiem są 
łowiska „złów i wypuść”. 

6. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit bolenia.
7. Na Nysie Kłodzkiej od zapory Zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 

01.01.2022 r.-30.04.2022 r. zakaz połowu ryb metodą spinningową i muchową. 
8. Ryby łososiowate mogą być pozyskiwane tylko na przynęty sztuczne tj. metodą spinningową lub  muchową. 

Nie dotyczy pstrąga tęczowego, źródlanego, sparctica. 
9. Ryby złowione (zgodnie z limitem dobowym) muszą być przechowywane na stanowisku do czasu zakończenia 

wędkowania.
10. Wędkarze są zobowiązani do opuszczenia łowiska w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich organizowa-

nych przez Koła oraz  Okręg PZW Opole (informacja na stronie internetowej lub w terenie nad wodą).
11. Należy przestrzegać zasad podanych na tablicach ustawionych przez Koła oraz Okręg PZW Opole.
12. Zakaz: a) kąpieli  b) pozostawianie śmieci i odpadków c) używania mydła i innych szkodliwych  środków chemicznych. 
13. Zakaz połowu ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzch do świtu, od godziny przed wschodem 
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słońca do godziny po zachodzie słońca), z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 31 października.
14. Wędkarz, który wykorzystał limit ilościowy roczny dla  sandacza  i szczupaka traci możliwość zabierania z ło-

wiska ryb  tych  gatunków. 
15. W razie utraty zezwolenia na amatorski połów ryb duplikat zezwolenia uprawniający do połowu z wyłącze-

niem połowu szczupaka i sandacza zostanie wydany przez skarbnika Koła, pełne zezwolenie wydaje wyłącznie 
Zarząd Okręgu PZW Opole.  

16. Zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach do 10 ha włącznie. Zakaz ten dotyczy również wywoże-
nia przynęt i zanęt przy pomocy środków pływających i urządzeń zdalnie sterowanych.

17. Na zbiorniku Ilak  w Siestrzechowicach dopuszcza się wędkowanie  metodą muchową z  pływadełka. 
18.  Ryby limitowane nie odnotowane w rejestrze połowu lub pozyskane wbrew zezwoleniu  podlegają zabezpie-

czeniu i przekazaniu  przez organy kontrolne  uprawnionemu do rybactwa (zgodnie z Art.23 pkt. 4b Ustawy  
o Rybactwie Śródlądowym); na podstawie Art. 27a ust.2b cyt. ustawy  właściwy organ może skierować  wnio-
sek o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

Uchwała nr 75 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 08-03-2015 r.
W przypadku naruszenia przepisów o amatorskim połowie ryb przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie, wy-
dający może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi. Uznaje się, iż zezwolenie cofnięte zgodnie z 
orzeczeniem sądu koleżeńskiego nie obowiązuje w okresie wskazanym w orzeczeniu. W konsekwencji powyższego 
osoba posługująca się cofniętym zezwoleniem w okresie jego nieobowiązywania podlega ukaraniu za brak ważne-
go zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa. 
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Przypominamy:
•	Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie 

prowadzenia połowu ryb wędką. (podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie 
mniejszym niż 5 mm). Połów ryb podbierakiem jest przestępstwem.

•	 Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania, a 
także o zauważonych  wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną 
Straż Rybacką w powiatach:  Brzeg 694343759, Głubczyce 694600283, Kluczbork 694343709, Krapkowice 
505010444, K-Koźle 608 375 492, Namysłów 694837105,  Nysa 604440595, Opole 537877947, Opole Miasto 
795155292, Prudnik 608375427, Olesno 608376193, Strzelce Opolskie 694343802 lub Policję (112, 997).

•	O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz 
Dział Ochrony Wód Biura Okręgu PZW Opole tel. 77/454-55-54, 604440595.

•	Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 metrów, bez względu 
na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.  

•	 Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska , ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu 
informację o jej gatunku, długości, ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania ozna-
kowanej ryby, o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu). 

•	W trakcie połowu ryb ze środków pływających  obowiązuje zachowanie trzeźwości. 
•	Wędkarz łowiący ze środków pływających  zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepi-

sami  sprzętu ratunkowo-asekuracyjnego. 
•	Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne. 



23

•	 Informacje o porozumieniach zawartych z innymi Okręgami znajdują się na stronie internetowej 
http://www.pzw.org.pl/opole/ oraz w siedzibach Kół.

•	Niektóre z wymienionych w wykazie łowisk, odcinki rzek, ich dopływy, a także wody stojące -  uchwałami 
Zarządu Okręgu oraz zarządzeniami Dyrektora Biura Okręgu PZW Opole mogą być trwale lub okresowo wyłą-
czone z wędkowania np. wody po zarybieniu, przy niskich stanach wód w trakcie zawodów wędkarskich itp.

•	 Zarząd Okręgu w wyjątkowych przypadkach może uchwałami wprowadzić dodatkowe ograniczenia i nakazy.
•	 Informacje o nowo utworzonych obrębach ochronnych jak również o tarliskach znajdują się na stronie internetowej 

http://www.pzw.org.pl/opole/
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Nr
 w

 re
je

str
ze

 po
ło

wu

Numery łowisk objęte rejestracją połowu.

Wykaz wód nizinnych

1.

Rzeka Odra - I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1
Od ujścia kanału Gliwickiego w m. Kędzierzyn Koźle (od 98+600 km rzeki Odry) do ujścia rz. Mała Panew w m. Czarnowąsy wraz z wodami 
jej dopływów, kanałami, starorzeczy. Wody wchodzące w skład obwodu: 1a Kanał Ulgi , 1b Krepa, 1c Łęcka Woda, 1d Jakubowicki Potok, 
1e  Grudynia , 1f  Ligocki Potok.

2.

Rzeka Odra - I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2
Od ujścia rzeki Mała Panew w Czarnowąsach do progu jazu w m. Lipki wraz z jej dopływami, kanałami, starorzeczami. Wody wchodzące 
w skład obwodu 2a Stobrawa, 2b Baryczka, 2c Bogacica, 2d Kluczborska Struga, 2e Budkowiczanka, 2f Bystrzyna, 2g Brodecka Rzeka, 
2h Pruszko, 2j Żydówka, 2k Kanał Odry w Zwanowicach, 2l Wołczyńska Struga.

3.
Rzeka Osobłoga - I.11Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1
Od granicy państwa do ujścia do rz. Odry w m. Krapkowice wraz z wodami jej dopływów (rzeki wchodzące w skład obwodu 3a Prudnik, 
3b Potoczyna).

4.
Rzeka Mała Panew - II.2 Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2
Od ujścia rzeki Lublinica w m. Zawadzkie do ujścia rz. Mała Panew do Odry, z wyłączeniem zbiornika Turawa (wody wchodzące w skład 
obwodu 4a Smolina, 4b Bziniczka, 4c Miślinka, 4d Wilczarnia, 4e Rosa, 4f Libawa, 4g Pruszkowski Potok, 4h Swornica).
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5.
Rzeka Nysa Kłodzka - III.3 Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3
Od progu zb. Kozielno do zapory zb. Otmuchów wraz z jej dopływami z wyłączeniem zbiornika Otmuchów (wody wchodzące w skład 
obwodu 5a  Młynówka,  5b Tarnawka).

6.
Rzeka Nysa Kłodzka  - III.4 Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka Nr 4
Od zapory  zb. Otmuchów do zapory zb. Nysa wraz z jej dopływami z wyłączeniem zbiornika Nysa (wody wchodzące w skład obwodu, 
6a Jawornik, 6b Czerwony Potok, 6c Łuża, 6d Biała Głuchołaska, 6e Płocha, 6f Przedpola, 6g Kwiatówka). 

7.
Rzeka Nysa Kłodzka - III.5 Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5
Od zapory zb. Nysa do ujścia rzeki do Odry (wody wchodzące w skład obwodu 7a Młynówka, 7b dopływ Nysa Południe,
 7c Ścinawa, 7d Młynówka Bielicka, 7e Starorzecze Jasienica, 7f Starorzecze Drogoszów).

8.
Rzeka Widawa - V.2 Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2
Od zapory zb. Stradomia do zapory zbiornika Michalice z wyłączeniem zbiornika Michalice.  Rzeki wchodzące w skład obwodu
8a Stradomka, 8b Czarna Widawa, 8c Biała Widawa, 8d Miłka, 8e Osuch, 8d Jarząbek, 8e Studnica, 8f Głuszyna, 8g Strzałka.

9.

Rzeka Opawa - Obwód rybacki rz. Opawa nr 1
Obejmuje wody rzeki Opawa na odcinkach biegnących po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub, po których granica Rzeczpospolitej 
Polskiej biegnie środkiem nurtu, wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie 
do wód tych odcinków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wody wchodzące w skład obwodu; 9a Molina, 9b Młynówka).

10.

Rzeka Psina  - Obwód rybacki rzeki Psina - nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Psina od jej źródeł do ujścia do rzeki Odry w pobliżu m. Nieboczowy, wraz z wodami jej dopływów, starorze-
czy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka (wody wchodzące w skład obwodu; 10a Złotnik, 
10b Sucha Psina, 10c Morawa, 10d Rozumicki Potok, 10e Biała Woda, 10f Grabia, 10g Troja).
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11.

Rzeka Kłodnica - Obwód rybacki rzeki Kłodnica - nr 2 
Na odcinku od jazu w Pławniowicach do ujścia do rzeki Odry w mieście Kędzierzyn Koźle wraz z wodami w korycie Kanału Gliwickiego 
od bramy dolnej śluzy Dzierżno do jego ujścia do rzeki Odry wraz z wodami dopływów i starorzeczy z  wyłączeniem rz. Drama i potoku 
Toszeckiego (wody wchodzące w skład obwodu 11a Jaryszowice, 11b Dziedzinka, 11c Bojszowski Potok, 
11d Kanał Kłodnicki, 11e Kanał Gliwicki, 11f Kanał Kędzierzyński).

12.
Rzeka Pratwa - Obwód rybacki rzeki Pratwa - nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Pratwa od jej źródeł do ujścia rzeki Prosna, wraz z wodami jej dopływów oraz wodami starorzeczy (wody 
wchodzące w skład obwodu rzeka Pratwa).  

Nr w rejestrze 
połowu Zbiorniki zaporowe

13. Zbiornik Turawa

14. Zbiornik Otmuchów

15. Zbiornik Nysa

16. Zbiornik Michalice

17. Zbiornik Brzózki

18. Zbiornik Ujazd

19. Zbiornik Kluczbork 
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WODY KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA w OKRĘGU PZW W OPOLU
Nr

 w
 re

je
str

ze
 

po
ło

wu Rzeka krainy 
pstrąga i lipienia 

Szczegółowe granice 
wód krainy pstrąga  

i lipienia

Miasto 
gmina

Dozwolone przynęty  
i inne specjalne 

ograniczenia i zakazy

21 Raczyna

Od granicy państwa do ujścia wraz ze wszystkimi 
dopływami.

Otmuchów
Przynęta sztuczna -  

dozwolone metody spinningowa 
i muchowa 

22 Świdna

23 Widna

24 Kamienica

25a Biała Głuchołaska

Od granicy państwa do ujścia potoku Mora (od kładki 
wiszącej w Głuchołazach do tamy z przepławka 
Głuchołazach obręb ochronny). Łowisko złów i 

wypuść

Głuchołazy 
Nysa

Sztuczna mucha

25b Biała Głuchołaska Od ujścia potoku Mora do mostu drogowego Nysa - 
Kałków. Łowisko złów i wypuść

Nysa

Przynęta sztuczna - dozwolone 
metody spinningowa  

i muchowa
26 Mora Od granicy państwa do ujścia do rzeki Białej 

Głuchołaskiej wraz z dopływami.
Głuchołazy 

Nysa

27 Złoty Potok Od granicy państwa do ujścia do rzeki Prudnik 
wraz z dopływami.

Prudnik
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Libawa
Od źródeł do jazu piętrzącego w rejonie ośrodka 

zarybieniowego PZW Poliwoda wraz z dopływami 
na tym odcinku bez Potoku Prószkowskiego.

Ozimek
Matecznik  

WĘDKOWANIE ZABRONIONE

28 Bziniczka Od granicy województwa do stopnia wodnego
w miejscowości Kolonowskie.

Kolonowskie
Przynęta sztuczna - dozwolone 

metody spinningowa i muchowa
29

Jemielnica 
(Chrząstawa)

Od źródeł do ujścia do rzeki Mała Panew. Jemielnica

29a Jemielnica Od kładki przy stadninie koni w Zawadzie do mostu 
na drodze  Luboszyce - Opole

Jemielnica
„Łowisko złów i wypuść”

Przynęta sztuczna - dozwolone 
metody spinningowa i muchowa

30 Stobrawa
Od mostu drogowego na trasie Kluczbork - Olesno 

w pobliżu wsi Bąków do miejscowości Kopalina.
Z wyłączeniem zbiornika zaporowego Kluczbork. 

Kluczbork 
Wołczyn

Przynęta sztuczna - dozwolone 
metody spinningowa i muchowa

31 Budkowiczanka Od stawu w miejscowości Szumirad do progu przy 
ruinach młyna w miejscowości Tuły.

Jemielnica

32 Opawica Od granicy państwa w miejscowości Opawica do 
ujścia do rzeki Opawy.

Głubczyce

33 Kłodnica Od mostu w Rudzieńcu do syfonu pod Kanałem 
Gliwickim w Lenartorwicach (K-Koźle)

K- Koźle 
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Wykaz wód stojących poza obwodami rybackimi
Nr w 

rejestrze 
połowu

Nazwa wody Pow. wody 
w ha Gmina Koło opiekujące się 

wodą

0.14 DZIERGOWICE - wyrobisko 9,91 Bierawa Bierawa

0.121 STAMPNICA - staw 2,59 Bierawa Bierawa

0.120 DZBAŃCE - staw 5,69 Branice Branice

0.55 PRĘDOCIN, RYBNA - stawy 17,73 Brzeg Brzeg 1

0.56 BABILOCH - wyrobisko 4,44 Brzeg Brzeg 1

0.49 NOWE KOLNIE - staw 0,88 Lubsza Brzeg 1

0.108 CEGIELNIA - staw 3,73 Brzeg Brzeg 1

0.109 KOBYLICE II - wyrobisko 8,14 Cisek Cisek

0.11 DĄBROWA - wyrobisko 1,00 Dąbrowa Dąbrowa Niemodlińska

0.54 PIAST - wyrobisko 5,00 Opole Dąbrowa Niemodlińska

0.13 DOBRODZIEŃ - zbiornik retencyjny 1,8 Dobrodzień Dobrodzień

0.42 MIONÓW - staw 1,35 Głogówek Głogówek

0.34 LWOWIANY stawy 1, 2 - stawy 5,37 Głubczyce Głubczyce

0.6 ŁĄCZKI - wyrobisko 4,2 Głuchołazy Głuchołazy

0.9 CHORULA - wyrobisko 8,63 Gogolin Gogolin

0.64 RAJMAN - staw 0,85 Gorzów Śląski Gorzów Śląski
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0.62 RÓW BOISKO - staw 0,31 Gorzów Śląski Gorzów Śląski

0.66 SARNY WIELKIE - staw 0,94 Niemodlin Gracze

0.8 CEGIELNIA - wyrobisko 2,79 Grodków Grodków

0.15 GŁĘBOCKO KISZKA - staw 2,3 Grodków Grodków

0.32 LUBCZ - staw 1,4 Grodków Grodków

0.60 ROGI - wyrobisko 9,14 Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Azoty

0.25 KRUSZBET - wyrobisko 5,41 Zdzieszowice Kędzierzyn - Koźle Azoty

0.35 ŁĄCZKI KOZIELSKIE  „Kuźniczki” - staw 1,73 Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Azoty

0.17 JANUSZKOWICE - „ LINOWY ”- wyrobisko 21,29 Zdzieszowice Kędzierzyn - Koźle nr 1

0.48 NOWE CEREKWIA - wyrobisko 4,68 Kietrz Kietrz

0.29 LIGOTA DOLNA - wyrobisko * 7,46 Kluczbork Kluczbork

0.117 BZINICZKA - zalew 1,8 Kolonowskie Kolonowskie

0.119 KANAŁ HUTNICZY - kanał 0,79 Kolonowskie Kolonowskie

0.10 CHRÓŚCINA - wyrobisko 0,69 Dąbrowa Komprachcice

0.41 MECHNICE - wyrobisko 3,1 Dąbrowa Komprachcice

0.93 OBROWIEC - „Staw Krapkowicki” 5,33 Gogolin Krapkowice Miasto

0.97 SZCZAKIEL - staw 3,8 Gogolin Krapkowice Miasto

0.91 KRĘPNA - „Staw pod Odrą” 6,79 Zdzieszowice Krapkowice Miasto

0.94 OBROWIEC - „Staw pod lasem” 7,33 Gogolin Krapkowice Otmęt

0.30 GOLD - staw 7,6 Krapkowice Krapkowice Otmęt
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0.92 KRĘPNA - „Staw kąpieliskowy” 4,64 Zdzieszowice Krapkowice Otmęt

0.20 KANTOROWICE - wyrobisko 27,86 Lewin Brzeski Lewin Brzeski

0.27 LEWIN BRZESKI - wyrobisko 43,52 Lewin Brzeski Lewin Brzeski

0.28 LEWIN BRZESKI  NOWE - wyrobisko 11,74 Lewin Brzeski Lewin Brzeski

0.38 MALERZOWICE WIELKIE - wyrobisko 18,16 Łambinowice Łambinowice

0.75 TUŁOWICE - ŁAMBINOWICE - staw 1,34 Łambinowice Łambinowice

0.102 MURÓW - rozlewiska 0,95 Murów Murów

0.46 NOWA WIEŚ - wyrobisko 5 Domaszowice Namysłów 

0.107 JÓZEFÓW - staw 1,81 Namysłów Namysłów NSM

0.65 SADY - stawy 3,5 Niemodlin Niemodlin

0.114 STAW MŁYŃSKI - staw 0,76 Niemodlin Niemodlin

0.123 SARNY WIELKIE II - staw 1,76 Niemodlin Gracze

0.110 RADAWIE - staw 0,83 Olesno Olesno Miasto

0.98 ŻURAWINIEC - staw 4,83 Olesno Olesno Miasto

0.106 ZĘBOWICE - staw  2,49 Zębowice Olesno Miasto

0.19 PTAKOWICE - wyrobisko 36,47 Lewin Brzeski Olszanka

0.72 ŚRÓDLESIE I - zbiornik retencyjny 7,36 Opole Opole Elektrownia

0.39 MALINA I - wyrobisko 13,71 Opole Opole Elektrownia 

0.115 BIESTRZYNNIK „Leśny ”- wyrobisko 2,2 Ozimek Ozimek

0.78 BIESTRZYNNIK „ MLECZNY” - wyrobisko 4,7 Ozimek Ozimek



32

0.82 ZIELENIEC - wyrobisko 11,5 Pokój Pokój

0.50 NOWE SIOŁKOWICE - wyrobisko 12,92 Popielów Popielów

0.101 STOBRAWA - staw 3,7 Popielów Popielów 

0.125 Stare Siołkowice - wyrobisko I 0,73 Popielów Popielów

0.126 Stare Siołkowice - wyrobisko II 0,96 Popielów Popielów

0.43 MŁYNY - zbiornik retencyjny 4,53 Praszka Praszka

0.58 PSURÓW - zbiornik retencyjny 4,58 Praszka Praszka 

0.44 NIEMYSŁOWICE - staw 4,42 Prudnik Prudnik

0.113 NIEMYSŁOWICE II - staw 3,88 Prudnik Prudnik

0.86 DĘBOWA - wyrobisko * 65,5 Reńska Wieś Reńska Wieś Kofama

0.87 KISZKA - wyrobisko 3,74 Cisek Reńska Wieś Kofama

0.105 BRZEZINY - wyrobisko 26,4 Skoroszyce Sidzina

0.95 JEZIORO - Średnie Turawa 15,00 Turawa Szczedrzyk

0.22 KOSOROWICE - wyrobisko 3,48 Tarnów Opolski Tarnów Opolski

0.16 HUTNIK - staw 20,8 Tułowice Tułowice

0.67 SKARBISZOWICE  „Gliniak” - staw 2,55 Tułowie Tułowice

0.79 ZAWADZKIE  „ HUTNICZY” - staw 11,62 Zawadzkie Zawadzkie

0.76 ROZWADZA - wyrobisko 23,2 Zdzieszowice Zdzieszowice

0.61 ROZWADZA Cegielnia - wyrobisko 12,28 Zdzieszowice Zdzieszowice

0.127 Bolko - kamionka * 29,29 Opole Opole Elektrownia
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0.5 PARKOWY - staw 0,45 Głogówek Głogówek 

0.128 Przysiecz - staw * 12,4 Prószków Komprachcice

0.129 SŁONECZNY - Staw 7,8 Łubniany Gminne Turawa

0.130 ŻWIREK ŻELAZNA - wyrobisko 11,0 Grodków Grodków 

* łowiska z ochroną gatunkową 

WYKAZ ŁOWISK Z OCHRONNA GATUNKOWĄ

0.128 Przysiecz - staw Zakaz zabierania z łowiska ryb gatunków 
-  karp, amur , szczupak

Zakaz  połowu na żywca i martwą rybkę 
oraz jej części

0.127 Bolko - kamionka Zakaz zabierania z łowiska ryb gatunków – 
okoń, szczupak, sandacz

Zakaz połowu na żywca i martwą rybkę 
oraz jej części 

0.29 LIGOTA DOLNA - wyrobisko Zakaz zabierania z łowiska ryb gatunków 
-  karp, amur

WYKAZ ŁOWISK SPECJALNYCH

Nazwa wody Pow. 
wody w ha Gmina Koło opiekujące  

się wodą
WYSZKÓW ŚLĄSKI - wyrobisko 10,01 Nysa Nysa

ZAWISZYCE - staw nr 3 6,17 Głubczyce Głubczyce

Na łowiskach specjalnych obowiązują osobne zezwolenia wraz z rejestrami połowów.
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WYKAZ ŁOWISK ZŁÓW I WYPUŚĆ
 N

r w
 

re
je

str
ze

 
po

ło
wu Nazwa wody Pow. 

wody w ha Gmina Koło opiekujące  
się wodą

0.73 ŚRÓDLESIE II - zbiornik 11,77 Opole Opole Elektrownia (obowiązuje mata)

0.68 SPAŁEK - Staw 5,10 Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie (obowiązuje mata)

25 a,b Biała Głuchołaska - od granicy państwa do 
mostu drogowego (Biała Nyska - Kałków) Głuchołazy, Nysa Koło PZW Nysa nr 2 i Koło PZW Głuchołazy 

(Klub Muchowy „Alexandra”)

0.11a DĄBROWA - wyrobisko 1,0 Dąbrowa Koło Dąbrowa (obowiązuje mata)

0.90 ŻWIROWNIA Paczków - wyrobisko 7,91 Paczków Paczków

0.52 OKONIÓWKA - wyrobisko 10,27 Dobrzeń Wielki Opole Elektrownia (obowiązuje mata)

0.103 KOMIN - staw 2,66 Opole Komprachcice (obowiązuje mata)

1 g
RZEKA ODRA - od ujścia Kanału Gliwickiego od 
tablicy 98.100km. do tablicy 99.300km

- Kędzierzyn - Koźle - 

0.112 SIESTRZECHOWICE - Ilak 3 Nysa
Koło PZW Nysa nr 2 

(Klub Muchowy „Alexandra”).
Połów ryb tylko na sztuczną muchę

29a
Jemielnica - od mostu drogowego droga 46 
Opole Ozimek  do mostu drogowego  Luboszyce 
- Opole

- Opole Opole nr 2
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0.40 MALINA II - wyrobisko 29,71 Opole Elektrownia Opole (obowiązuje mata)

0.77 BIESTRZYNNIK Duży - wyrobisko 4,63 Ozimek Ozimek

0.118 LEWIN BRZESKI NOWE II - wyrobisko 6,17 Lewin Brzeski Lewin Brzeski

0.111 MIEJSCE KŁODNICKIE - wyrobisko 8,7 Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn - Koźle Azoty (obowiązuje mata)

0.63 RÓW JASTRZYGOWICE - wyrobisko 0,49 Gorzów Śląski Gorzów Śląski

5c
NYSA KŁODZKA - 150 metrów od granicy obrębu 
ochronnego poniżej zbiornika Kozielno 

Paczków Koło PZW Paczków

0.7 CEGIELNIA - staw 0,7 Grodków Grodków

0.122 WĘDRYNIA - staw 4,82 Olesno Olesno Rzemieślnik

0.124 NOWAKI - zbiornik 20 Pakosławice Biała Nyska (obowiązuje mata)

0.26 LASOWICE MAŁE - zbiornik wodny 2,6 Kluczbork Kluczbork

0.131 MOSZNA - staw 6,2 Moszna Strzeleczki

0.132 JAWOREK - staw 5,5 Rudniki Praszka

0.65a SADY - staw 3,5 Niemodlin Niemodlin
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Regulamin łowisk  „złów i wypuść” 
W trakcie połowu ryb na łowisku „złów i wypuść” zabrania się:

•	 posiadania przy sobie ryb złowionych na innych łowiskach;
•	 połowu z wysp;
•	 stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę;
•	 używania sprzętu pływającego z napędem spalinowym (nie dotyczy organów upoważnionych do kontroli);
•	 na łowisku „złów i wypuść” na:  Białej Głuchołaskiej i Ilak Siestrzechowice obowiązuje połów ryb metodą mu-

chową z zastosowaniem haków  bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
Obowiązuje:

•	 posiadanie podbieraka;
•	 na  wodach krainy pstrąga i lipienia stosować haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru;
•	 bezwzględne wypuszczanie ryb natychmiast po złowieniu (nie dotyczy zawodów wędkarskich zgłoszonych 

do Okręgu PZW Opole;
•	 zaleca się posiadanie mat wędkarskich.

Zalecane posiadanie mat wędkarskich (obowiązek posiadania mat na wodach w „uwagach”) w powyższej tabeli  
•	 „Mata wędkarska”- mata lub konstrukcja przeznaczona do bezpiecznego odhaczania ryb, zabezpieczająca 

je przed urazami (otarciami, obiciami, utratą śluzu), wykonana z tworzyw o gładkiej strukturze obojętnych 
dla środowiska wodnego z wypełnieniem o grubości co najmniej 2 cm lub maty bez miękkiego wypełnienia, 
nadmuchiwane lub rozpięte na sztywnym stelażu. Minimalny wymiar 80 cm x45 cm.

•	 Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski,  
i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi

REJESTR POŁOWÓW
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi



41

Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi



45

Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi



48

Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Data połowu
Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Ilość 
sztuk

Długość 
(cm)

Uwagi
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Zależność masy ciała od długości ciała sandacza (średnia z 88 jezior polskich)

Źródło: A. Korycki, Sandacz, s. 79
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LICZBA
ZŁOWIONYCH

SZTUK 
Data połowu

Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Długość 
(cm)

Godz. Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

REJESTR POŁOWÓW RYB Z GATUNKU SANDACZ I SZCZUPAK
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LICZBA
ZŁOWIONYCH

SZTUK 
Data połowu

Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Długość 
(cm)

Godz. Uwagi

8

9

10

11

12

13

14

15
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LICZBA
ZŁOWIONYCH

SZTUK 
Data połowu

Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Długość 
(cm)

Godz. Uwagi

16

17

18

19

20

21

22

23
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LICZBA
ZŁOWIONYCH

SZTUK 
Data połowu

Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Długość 
(cm)

Godz. Uwagi

24

25

26

27

28

29

30

31
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LICZBA
ZŁOWIONYCH

SZTUK 
Data połowu

Numer 
łowiska

Gatunek 
ryby

Długość 
(cm)

Godz. Uwagi

32

33

34

35
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MIEJSCE NA WKŁADKĘ Z DODATKOWYM REJESTREM POŁOWU

Imię .................................................................................................................................................

Nazwisko ........................................................................................................................................

Nr zezwolenia ................................................................................................................................

Miejsce na wklejenie wkładki

Pieczęć wystawcy
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1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach, użytkowanych przez Okręg PZW Opole, zgod-
nie z załączonym wykazem, po wniesieniu odpowiednich składek.  

2. Dowodem wniesienia składki, o której mowa w ust.1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji 
członkowskiej PZW.

3. Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem.

4. Zezwolenie ważne jest jedynie wraz z legitymacją członkowską PZW oraz kartą wędkarską i rejestrem 
połowu ryb.

5. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w zezwoleniu oraz ustawie o Rybac-
twie Śródlądowym i Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.


