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ZASADY WĘDKOWANIA 
Wstęp – obowiązki wędkującego 
- Wędkarz zobowiązany jest do posprzątania przed przystąpieniem do wędkowania i 

utrzymania czystości stanowiska wędkarskiego w promieniu 5 m podczas wędkowania, a w 

odniesieniu do ostrogi-główki obowiązek ten dotyczy całej ostrogi - główki. 

- Wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia terenu łowiska na czas rezerwacji łowiska na 

zawody wędkarskie. 

- Wędkarz zobowiązany jest do zachowania stałego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami 

podczas połowu ryb tj. stałej obecności na stanowisku wędkarskim zapewniającej 

niezwłoczną reakcje na różnego rodzaju zdarzenia. 

- Członek uczestnik do lat 14 może wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem 

ilościowym i wagowym czyli również na dwie wędki metodą gruntowo-spławikową, spinning 

jedną wędką, wyłącznie pod opieką  osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską. Prawo 

do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do lat 

16 nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. 

- Członek uczestnik do 7 lat - ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy 

zachowaniu pozostałych ww. uregulowań. 

- Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką 

osoby pełnoletniej, 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 obowiązujących na 

danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania 

do jednej wędki w porze dziennej, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań. 

- Biwakowanie z użyciem przyczep kempingowych i kamperów powyżej 7 dni na gruntach 

PZW Okręg w Zielonej Górze wymaga pisemnej zgody Dyrektora Biura ZO PZW w Zielonej 

Górze. 

 

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 haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie 

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo 

c) w metodzie spinningowej, 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 więcej 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): 
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zwierząt i roślin chronionych, ryb i raków wymienionych poniżej w pkt. 3.7., oraz 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 znajdujące się w okresie ochronnym, wprowadzane wyłącznie 

do wód z których zostały pozyskane. 

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). 

Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.  

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 toleran. do 2 mm). 

f) Na wodach REGIONU WODNEGO WARTY – RZGW POZNAŃ – decyzją dyrektora RZGW 

Poznań obowiązuje zakaz stosowania zanęt od 15 czerwca do 15 września a poza tym 

okresem limit stosowania zanęt wynosi 1kg/dobę. 

 

3. Wędkowanie 
3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem 

wód krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW), gdzie wolno 

wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po 

zachodzie 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 piętrzenia 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" 

g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody, 

h) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb, 

i) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej, 

j) wędkować z mostów, 

k) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 

l) stosowania nieoryginalnych zestawów zrywek (np. butelek plastikowych) oraz połowów 

metodą  „na zrywkę"  na więcej niż jednej zatoce rz. Odry oraz z przeciwległego brzegu, 

m) wędkowania jednocześnie  na dwóch stanowiskach wędkarskich, przy czym wielkość 

jednego stanowiska węd-karskiego stanowi okrąg o promieniu 5 m. 

n) przegradzania całkowitego jak i częściowego, ponad lu-strem wody koryta rzeki oraz toni 

akwenów, narzędziami połowowymi (linkami, żyłkami, zrywkami). 

o) ruszania zauważonych zastawionych sieci rybackich, z obowiązkiem powiadomienia o ich 

zauważeniu SSR lub Policji. 

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie 

żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach 

lub w specjalistycznych workach karpiowych, zachowując dobrostan ryb. W siatkach nie 

wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.  
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a) ryby łososiowate i lipienie 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 bezwzględnie i 

niezwłocznie, z ostrożnością wypuszczone do wody. 

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku karaś srebrzysty, 

amur, tołpyga, trawianka, babka bycza, czabaczek 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. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz 

stosowania zanęt. 

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie 

ryb na przynętę przy użyciu 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. 

3.11. 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 należy przechowywać w pojemniku 

zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5. 

 

DOZWOLONE METODY POŁOWU 
 

1. Metoda gruntowo-spławikowa 
1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, 

każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną. 

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku. 

1.3. 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. 

1.4. ZAKAZ STOSOWANIA RYB Z POŁOWU NA tzw. „ŻYWCA” WYMIENIONYCH W 

ROZDZ. O PRZYNĘTACH W pkt.3.7–np. Karaś Srebrzysty, Amur, Czabaczek Amurski, 

Sumik Karłowaty, i inne – patrz ->przynęty-pkt. 3.7 

 

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 - 25m, b) łowiąc z łodzi - 50 m. 

2.3. ZAKAZ TROLLINGU OBOWIĄZUJE NA AKWENACH DO 30 HA i JEZIORZE 

ŁAGOWSKIM. 

 

3. Metoda muchowa 
3.1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, 

wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż 
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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. 

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości 

od innych wędkujących: 

a) z brzegu lub brodząc – 25 m,  b) z łodzi – 50 m. 

 

4. Metoda podlodowa 
4.1. 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 jednolitego korpusu –dowolnego kształtu i 

koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o 

pojedynczym ostrzu. 

4.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20cm a między nimi 

zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. 

4.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu. 

4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. 

Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.  

4.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 

10 m od innych wędkujących. 

4.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty. 

 

OCHRONA RYB 
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy 

ogonowej. 

2. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada 

w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy 

węgorza i jesiotra ostronosego. 

3. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie 

chronionych: 

- alosa, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, brzanka, ciosa, dennik, głowacz 

pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, igliczniowate – wszystkie gatunki, jesiotr ostronosy, jesiotr 

zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy – wszystkie gatunki, kur rogacz, minogi - 

wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna, śliz, 

taśmiak długi. 

4. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

5. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w 

"Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".  

 
Wymiary i okresy ochronne, limity połowów 

Nazwa gatunkowa Wymiar ochronny [cm] Okres ochronny Dobowy limit 

Boleń do 40 01.01 – 30.04 2 szt. a) 

Brzana do 40 01.01 – 30.06 3 szt. razem z karpiem 

Certa do 30 i od 45  01.01 – 30.06 5 szt. 
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Nazwa gatunkowa Wymiar ochronny [cm] Okres ochronny Dobowy limit 

Głowacica do 70 01.03 – 31.05 1 szt. g) 

Jaź do 25 – do 5 kg 

Jelec do 15 – do 5 kg 

Karaś Pospolity od 45 – – 

Karp  do 40 i od 70 f) – 3 szt. razem z brzaną 

Kleń do 25 – do 5 kg. 

Leszcz – – UWAGA LIMIT pkt. i) 

Lin do 25 – 4 szt. 

Lipień do 30 i od 40 01.03 – 31.05 3 szt. razem z pstrąg. potok. 

Łosoś do 35 01.10 – 31.12 2 szt. e) 

Miętus do 25 i od 60 01.12 – 29.02 do 5 kg 

Okoń do18 i od 45 h) – do 5 kg 

Płoć – – do 5 kg 

Pstrąg potok. do 30 i od 50 01.09 – 31.12 3 szt. razem z lipieniem 

Rozpiór do 25 – do 5 kg 

Sandacz do 50 i od 90 01.01 – 31.05 2 szt. b) 

Sieja do 35 01.10 – 31.12 2 szt. c) 

Sielawa do 18 01.10 – 31.12 do 5 kg 

Sum do 70 01.01 – 31.05 1 szt. 

Szczupak do 50 i od 90 01.01 – 30.04 2 szt. d) 

Świnka do 25 01.01 – 15.05 do 5 kg 

Węgorz do 60 01.12 – 31.03 2 szt. 

Troć wędrowna do 35 01.10 – 31.01 2 szt. a) 

Troć jeziorowa do 50 01.09 – 31.01 2 szt. a) 

Wzdręga do 15 – do 5 kg 

 
Dobowy limit zawiera się w godz. 00:00 do 24:00 niezależnie od momentu rozpoczęcia 
wędkowania. Po godz. 24:00 następuje nowy limit dobowy. W siatce wędkarz może 
przechowywać tylko limit dobowy złowionych ryb. 
a) - razem z sandaczem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowną, łososiem 
b) - razem z boleniem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową  i wędrowną, łososiem, 
c)  - razem z boleniem, sandaczem, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowna, łososiem 
d) - razem z boleniem, sieją, sandaczem, trocią jeziorową i wędrowna, łososiem,  
e) - razem z boleniem, sandaczem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowną 
f)  - nie dotyczy rzek 
g) - w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) 
h) - za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia 

i) - bez limitu dla sztuk poniżej 2kg, powyżej 2 kg/szt. – 5 szt/dobę. 

Łączna ilość złowionych i zabranych ryb, dla których podano limity ilościowe nie może 
przekroczyć 10 sztuk w ciągu doby. Pozostałe ryby mogą być zabierane w wadze 
nie przekraczającej 5 kg w ciągu doby, ograniczenie to nie dotyczy amura, tołpygi, krąpia, 
karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i źródlanego, trawianki, czebaczka 
amurskiego oraz raków pręgowatych i raków sygnałowych. 

 
 

Prawa i obowiązki wędkującego reguluje Regulamin 
Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez Zarząd Główny 

PZW. 
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UWAGA ! 
Zwracamy uwagę, że na wodach PZW Okręg w Zielonej Górze obowiązują zaostrzenia 
: Limity dzienny dla Jeziora Paklicko Wielkie: - szczupak i sandacz łącznie 1 szt. Wymiar 
ochronny (cm): Szczupak do 60 cm i od 90 cm. Sandacz do 50 cm i od 80 cm., Okoń do 18 
cm i od 35 cm. 
- Glinianka Lubieszów - górny wymiar ochronny dla karpia od 60 cm.  
- Wapna Jordanowo - górny wymiar ochronny dla karpia od 60 cm.  
Ponadto należy pamiętać, że wiele obostrzeń dotyczy wędkowania na łowiskach 
specjalnych kół PZW zgodnie z ich regulaminem.  

W wodach PZW Okręg w Zielonej Górze można wędkować z brzegu przez całą dobę z 

wyjątkiem krainy pstrąga i lipienia, gdzie wolno łowić wyłącznie od świtu do zmierzchu 

(wędkować tylko od świtu do zmierzchu, tj. 1 godz. przed wschodem słońca do 1 godz. po 

zachodzie słońca).  

Na wodach PZW Okręg w Zielonej Górze o powierzchni lustra wody poniżej 10 ha 

obowiązuje generalny zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających – 

ZP. Zakaz ten dotyczy jednakże również kilku akwenów o powierzchni większej niż 10 ha. Na 

szeregu wód o powierzchni lustra wody większej niż 10 ha obowiązuje również zakaz 

używania silników spalinowych do napędu środków pływających służących do wędkowania – 

ZPS, co wynika przede wszystkim z planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla 

parków krajobrazowych, czy ostoi systemu Natura 2000, a także z uchwał Rad 

poszczególnych powiatów. 

 
Nie wolno wędkować w następujących obrębach ochronnych i okresach: 

• Jezioro Borek (Kosarzyn) - 50 m po lewej i 50 m po prawej stronie wypływu z niego Strugi 
Steklnik oraz 50 m w głąb jeziora od tego miejsca. Zakaz połowu od 15 lutego do 15 czerwca 
każdego roku. 

• J. Ilno (Torzymskie)–na odcinku od plaży miejskiej do ujścia Ilanki 20 m w głąb akwenu. Zakaz 
połowu przez cały rok. 

• Jezioro Pniów – połów dopuszczony jedynie z brzegów zachodnich – Rezerwat „Dolina Ilanki” 

• J. Moczydło (Osiecznica) wzdłuż północnowschodniej części linii brzegowej jeziora licząc od 
północnego pomostu kąpielowego na głębokość 40 m od brzegu na długości 350 m linii 
brzegowej. Zakaz połowu od 1 stycznia do 31 maja każdego roku. 

• Bóbr - na odcinku od wysokości kolektora ciepłej wody przerzuconego przez ten ciek w 
Żaganiu do wysokości wodowskazu IMGW w Żaganiu oraz kanał energetyczny Bobru od 
wody dolnej jazu EW Żagań II. Zakaz połowu cały rok. 

• Ilanka – od południowych granic Rezerwatu „Dolina Ilanki” na tej rzece znajdującej 750 m 
powyżej mostu na drodze gruntowej Torzym – Kownaty do ujścia lewostronnego dopływu 
w granicach działki nr 26 obręb Pniów. Zakaz połowu obowiązuje cały rok 

• Młynówka- od jazu przy ul. Młynarskiej w Szprotawie do ujścia do rzeki Szprotawy oraz 
Szprotawa (Szprota) od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskiego do ujścia do Bobru. Zakaz 
połowu przez cały rok. 

• Odra na odcinku od ujścia Strumienia (Łomianki) do ujścia Nysy Łużyckiej. Zakaz 
obowiązuje w okresie 1 listopada do 31 marca każdego roku. 

• Pliszka - od mostu na drodze gruntowej Drzewce Kolonia - Kłodnica koło ruin dawnego młyna 
Zamęt do mostu na drodze gruntowej w Kosobudkach. Zakaz połowu przez cały rok. 

• Raduszczanka - od Przepompowni nr 3 do ujścia do Zbiornika zaporowego Raduszec Stary. 
Zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 maja. 

• Starorzecze Krępa - wschodnie oraz północno – wschodnie brzegi. Zakaz połowu obowiązuje 
cały rok. 

• Jez. Święte (Krutla) – część południowo – zachodnia jeziora. Granice obrębu biegną wzdłuż 
linii brzegowej jeziora rozciągającej się na odcinku 130 m wzdłuż brzegu na wschód od 
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wypływu rzeki Pintus oraz na odcinku 300 m od tego wypływu wzdłuż zachodniego brzegu 
jeziora oraz w głąb jeziora do linii prostej łączącej powyższe odcinki. Zakaz połowu 
obowiązuje cały rok. 
 

NO KILL ZŁÓW I WYPUŚ – ZAKAZ UŻYWANIA SIATEK DO 
PRZETRZYMYWANIA RYB 

• Na rzece Bóbr na odcinku do ujścia Kwisy do mostu kolejowego na os. Moczyń w Żaganiu 
obowiązuje zasada NO KILL – złów i wypuść. 

• Staw Leśny Żary – NO KILL złów i wypuść  

• Wagmostaw – NO KILL złów i wypuść - Osobny regulamin łowiska na www.pzw.zgora.pl 

• Moczydło(Osiecznica) – NO KILL złów i wypuść - Osobny regulamin łowiska na 
www.pzw.zgora.pl 

• Kanał Portowy w: Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli oraz Ci-gacicach (wraz z pierwszą lewą 
i prawą ostrogą rzeki Odry) – zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 01.11 do 31.03 

• Starorzecza w: Bobrownikach, Pomorsku (wraz z pierwszą lewą i prawą ostrogą rzeki 
Odry) oraz zbiornik wyrównawczy Stacji Pomp w Siedlisku - zasada NO KILL – Złów i 
Wypuść od 01.11 do 31.03 

• Starorzecza w: Laskach, Ciemnicach i Szczawnie (wraz z pierwszą lewą i prawą ostrogą 
rzeki Odry)  - zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 01.11 do 31.03 

• Kanał oraz port w Krośnie Odrzańskim (wraz z pierwszą lewą i prawą ostrogą rzeki Odry) 
– zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 01.11 do 31.03 

• Obwód rybacki Jeziora Krzesińskie na Kanale Konotop (Kanale Krzesińskim) (wraz z 
pierwszą lewą i prawą ostrogą rzeki Odry) –zasada NO KILL–Złów i Wypuść od 01.11 do 
31.03 

• Starorzecze powyżej ujścia rzeki Nysa Łużycka – zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 01.11 
do 31.03 

• Łowisko Obra Staw (poniżej przepompowni Sadowa) – zasada NO KILL – Złów i Wypuść 
od 01.11 do 31.03 

• Rzeka Bóbr od ujścia Brzeźnicy do mostu drogowego w Nowogrodzie Bobrzańskim – 
zasada NO KILL – Złów i Wypuść od 01.11 do 31.03 

• Staw Przytok – wyrobisko - NO KILL złów i wypuść 

• Zalew Świdnica Górny - NO KILL złów i wypuść 

• Zalew w Czerwieńsku - NO KILL złów i wypuść 

• Buczek II Staw nr 2 - NO KILL złów i wypuść 

• Betony Duże – Nowogród Bobrz.- NO KILL złów i wypuść 

• Wapna Jordanowo Staw 1 - NO KILL złów i wypuść 

• Skansen Ochla - NO KILL złów i wypuść 

• Jez. Świętno - NO KILL złów i wypuść 

• Betonówka – Tuplice - NO KILL złów i wypuść 

• Sulechów Staw Miejski - NO KILL złów i wypuść 
 

ZASADY WĘDKOWANIA NA WODACH NO KILL – ZŁÓW I WYPUŚĆ: 
1. Łowisko funkcjonujące w formule „NO KILL – Złów i Wypuść” tzn. rybę po złowieniu należy 

bezzwłocznie wypuścić z zachowaniem należytej staranności w sposób nie pogarszający 
jej kondycji zdrowotnej. 

2. Zasada z pkt. 1 nie dotyczy gatunków ujętych jako inwazyjne: raków pręgowatych, raków 
sygnałowych oraz ryb z gatunku karaś srebrzysty, amur, tołpyga, trawianka, babka bycza, 
czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w 
którym je złowiono, ani do innych wód. 

3. Zakazuje się połowu na żywą lub martwą rybę lub jej część. 
4. Zabrania się przetrzymywania ryb w siatkach, workach, wiadrach itp. 
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5. Podczas trwania zawodów, zarejestrowanych w Biurze Okręgu PZW zezwala się na 
przetrzymywanie ryb w siatkach do momentu ważenia/zmierzenia.  

6. Pozostałe zasady wędkowania  zgodne z RAPR oraz niniejszym zezwoleniem. 

 
Instrukcja wypełniania Rejestru połowu ryb i Zestawienia rocznego 

Przypominamy, że nie wszystkie wody objęte są obowiązkiem prowadzenia 
ewidencji połowów. Te, których on dotyczy podane są pogrubioną czcionką 
w wykazie wód. Przy nich znajduje się także numer łowiska, który należy 
wpisywać do Rejestru połowu ryb i Zestawienia. 
Przed rozpoczęciem połowu wypełniamy rubryki Rejestru połowu ryb: „Data” 
(w kolejności dzień i miesiąc), „Nazwa łowiska” oraz „Nr łowiska”, które 
wpisujemy również w Zestawieniu rocznym. Następnie po zakończonym 
wędkowaniu ryby, które zabieramy z łowiska wpisujemy do rejestru jeszcze na 
łowisku. W rubryce rejestru „Gatunek ryby” wpisujemy jego nazwę. Oto gatunki, 
które należy uwzględniać w rejestrze i później w Zestawieniu:  

szczupak płoć kleń sandacz 

leszcz jaź sum lin 

krąp okoń karaś posp. wzdręga 

boleń amur pstrąg pot. miętus 

brzana łosoś /troć węgorz świnka 

lipień karp certa inne 

Mile widziane jest wpisywanie szczegółowe ryb z grupy „inne” np.: ukleja, 
jazgarz, głowacica, itp. Liczbę złowionych i zabranych ryb oznaczamy w 
dalszym ciągu pionowymi kreskami „I” (jedna ryba jedna kreska). Rubrykę 
„waga” (łączna waga wszystkich ryb tego samego gatunku z dokładnością do 
0,1 kg) możemy uzupełnić w domu po zważeniu ryb. Nie wpisujemy długości 
ciała ryb drapieżnych. 
Przykładowe zapisy w Rejestrze połowu ryb: 

Data Nr łowiska 
Nazwa 
łowiska 

Gatune ryby Sztuki Waga 

03.05 3 Odra brzana II 2,3 

09.12 14 Łomianka leszcz III 2,7 

   jaź II 1,6 

Uwaga!: Rejestr (książeczka) pozostaje u wędkarza, z biegiem lat będzie on 
dla niego źródłem cennej wiedzy o jego połowach, a być może miłą pamiątką. 
Prosimy pamiętać, że najważniejszym dla nas dokumentem jest Zestawienie 
roczne (długa, wąska kartka). Jedynie ten dokument wędkarz zwraca 
skarbnikowi swego koła, a ten – przekazuje go do Okręgu. Rejestr połowu ryb 
służy jedynie do właściwego, końcowego wypełnienia Zestawienia 
rocznego. W zestawieniu rocznym wpisujemy podsumowane dane 
dotyczące poszczególnych łowisk, tzn. jego nazwę i numer, łączną ilość dni 
wędkowania spędzonych na jednym łowisku (uwzględniając także wyjazdy 
„puste”) masę oraz ilość ryb tego samego gatunku. 

W przypadku skończenia rubryk znajdujących się w rejestrze należy 
wykonać przedłużenie tabeli według zamieszczonego wzoru. 

Użytkownik  rybacki  (PZW Okręg w Zielonej Górze) zastrzega sobie prawo do: 
- ODEBRANIA ZEZWOLENIA BEZ MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA ROSZCZEŃ DO 
ODSZKODOWANIA. 
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- WNIESIENIA CZASOWEGO ZAKAZU POŁOWU RYB W MIEJSCACH GRUPOWANIA 
SIĘ RYB 

 
DROGI WĘDKARZU ! 

Jeśli w czasie pobytu nad wodą stwierdzisz śnięcie ryb lub 
zanieczyszczenie akwenu dzwoń natychmiast na podany poniżej 

telefon: 
 

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 
Inspektorat Wojewódzki w Zielonej Górze 

ul. Siemiradzkiego nr 19, 65-321 Zielona Góra  
tel. 68/454 85 50, fax 68/454 85 50 
W przypadku zetknięcia się 
z działalnością kłusowniczą 

na wodach PZW prosimy o kontakt  
z poniższymi instytucjami: 

 
Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp. 

Komendant Wojewódzki PSR 
tel. 502 238 018 

Posterunek PSR w Zielonej Górze, 
ul. Olbrychta 10B, 65-823 Zielona Góra, 

Komendant Posterunku PSR w Zielonej Górze 
tel. 68/451 24 21, 606 110 188 

Strażnicy PSR 
tel. 696 081 014 

 
PZW Okręg w Zielonej Górze 

ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra 
tel. 68/45 37 339, 68/45 37 341 

Koordynator SSR – 694 449 747 
SSR Krosno Odrzańskie – 694 407 518 

SSR Nowa Sól – 694 407 487 
SSR Świebodzin – 782 654 450 

SSR Torzym – 696 072 398 
SSR Wolsztyn – 601 436 154 

SSR Zielona Góra – 694 449 747 
SSR Żagań – 694 407 514 
SSR Żary – 789 260 001 


