WYKAZ ODSTĘPSTW
od zapisów określonych
w „Zasadach amatorskiego połowu ryb Okręgów PZW Legnica, Wałbrzych i Wrocław”

Na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu obowiązują następujące szczegółowe zasady regulujące prowadzenie amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich, wodach własnych i dzierżawionych, stanowiące odstępstwo od uregulowań określonych w „Zasadach amatorskiego połowu ryb Okręgów PZW Legnica,
Wałbrzych i Wrocław”.
1. Na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład obwodów rybackich obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30
cm.
2. W zbiornikach zaporowych Kozielno i Topola obowiązują dodatkowo wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:
- płoć do 15 cm,
- okoń do 18 cm,
- sandacz powyżej 80 cm (włącznie) – górny wymiar ochronny,
- zakaz połowu szczupaka na zb. Topola i Kozielno od dnia 1 stycznia do 31 maja każdego roku,
- limit do 5 kg ryb nielimitowanych w szt. w dziennych połowach na zb. Kozielno i Topola (za wyjątkiem leszcza
– odrębne limity poniżej)
a.) limit leszcza w ilości do 4 szt. w ciągu doby (dla szt. powyżej 35 cm),
b.) limit leszcza w ilości do 5 kg w ciągu doby (dla szt. do 35 cm włącznie),
- zakaz wędkowania z wysp na zbiorniku Kozielno,
- zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach Kozielno, Topola, Dzbanów i Zagórze Śląskie od dnia 1
stycznia do 31 maja każdego roku,
- zakaz spinningowania 100 m w górę rzeki Nysy Kłodzkiej od tzw. ''Mostu Garbatego'' (strefa przyujściowa do
zbiornika zaporowego Topola k/ Kamieńca Ząbkowickiego),
- wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 300 m od tzw. „mostu garbatego” poniżej tj. w kierunku
zbiornika Topola (strefa przyujściowa zbiornika) na okres od 1.03 do 31.05 każdego roku - Uchwała nr 61/2017 z
dn. 08.11.2017 r.
- wprowadza się na zbiornikach Topola i Kozielno obowiązek rejestracji złowionego leszcza na zasadach rejestracji ryb limitowanych (dla szt. powyżej 35 cm).
3.Karp o długości równej i powyżej 65 cm złowiony na wszystkich wodach nizinnych (wody drobne i zbiorniki
zaporowe) użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu zostaje z powrotem wpuszczony do wody. Na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład obwodów rybackich obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm.
Wprowadza się wymiar ochronny dla amura na wszystkich wodach użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu tj.
do 40 cm oraz limit 1 szt. w ciągu doby. Zapis nie dotyczy wód wchodzących w skład tzw. „obwodów rybackich”
oraz wód tzw. do 1 ha (odrębny regulamin).
4.Szczegółowe Zasady wędkowania na wodach górskich zawiera wykaz „Wody krainy pstrąga i lipienia – Informator na rok 2020”.
5. Każdy wędkarz uprawiający amatorski połów ryb jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać tzw. „Regulaminów łowisk”, które zostały zatwierdzone Uchwałami ZO PZW w Wałbrzychu. Regulaminy te oraz tablice z nazwami wód znajdują się nad każdym łowiskiem.
6. Wody oznaczone literą „P” są dopuszczone do wędkowania ze środków pływających z silnikiem elektrycznym
i spalinowym, natomiast oznaczone literą „P1” są dopuszczone do wędkowania wyłącznie ze środków pływających z silnikiem elektrycznym.
7. Przypominamy, że na podstawie Uchwał ZO PZW w Wałbrzychu przedstawione zasady połowu mogą ulec
zmianom w ciągu roku. Aktualizacje znajdują się na stronie: www.pzw.org.pl/walbrzych
8. Zgodnie z Uchwałą nr 48/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dnia 06.11.2019 r. wprowadza się limit ilościowy lipienia wynoszący 1 szt. na dobę na wodach użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu.
9. Zabrania się połowu ryb na rzece Bystrzycy (od progu zapory wodnej zb. Lubachów do ujścia rzeki Piławy –
IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2 w okresie od 1 września do 31 stycznia każdego roku. Uchwała nr
49/2019 z dn. 06.11.2019 r.
10. Wprowadza się na odcinku rzeki Bystrzycy tj. od jej źródeł do ujścia rzeki Piławy (Obwód rybacki rz. Bystrzyca 1 i 2) limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę. Uchwała nr 48/2019 z dn.
06.11.2019 r.
11. Zezwala się na rzece Bystrzycy w granicach obwodu nr 1 tj. od ujścia potoku Rybnego w Głuszycy do mostu
drogowego w Zagórzu Śląskim na połów ryb metodą muchową i spinningową.

- Zezwala się na rzece Bystrzycy w granicach obwodu nr 2 tj. od progu zapory wodnej zbiornika w Lubachowie
(jez. Bystrzyckie) do ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki Piławy na połów ryb metodą muchową i spinningową. Zapisy reguluje Uchwała nr 64/2018 z dn. 24.10.18 r.
12. Wprowadza się tzw. zasadę „złów i wypuść” – zakaz: zabierania, zabijania i posiadania wszystkich złowionych ryb na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej od ujścia rzeki Biała Lądecka do jazu w granicach m. Kłodzko – III.2.
Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2 – Uchwała 47/2012 z dn. 30.11.2012 r. Na odcinku tym obowiązują haczyki bezzadziorowe oraz podbieraki bezwęzłowe.
13. Wprowadza się na odcinku rzeki Białej Lądeckiej tj. od jej źródeł do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2szt. na dobę. Uchwała nr 48/2019 z dn. 06.11.2019 r.,
14. Wprowadza się na zbiorniku Lubachów w Zagórzu Śl. limit leszcza wynoszący 10 szt. w ciągu doby oraz wymiar ochronny do 30 cm – Uchwała nr 31/2015 z dn. 09.09.2015 r.
- Uchwała nr 40/2016 z dn. 30.11.2016 r. wprowadza się zakaz połowu ryb na odcinku od mostu drogowego w
Zagórzu Śląskim do kładki betonowej (zb. Lubachów). Zakaz obowiązuje w okresie od 01.03 do 15.05 każdego
roku.
15. Wprowadza się na rzece Włodzicy poniżej granic administracyjnych m. Nowa Ruda do ujścia do rz. Ścinawki wędkowanie jedynie metodą muchową i spinningową – Uchwała nr 49/2013 z dn. 06.11.2013 r.
- wprowadza się na rzece Ścinawce na odcinku od granicy Państwa (w m. Tłumaczów) do ujścia do rzeki Nysy
Kłodzkiej wędkowanie jedynie metodą muchową i spinningową – Uchwała nr 38/2016 z dn. 30.11.2016 r.
16. Wprowadza się zakaz wędkowania na odcinku rzeki Posna od jazu w m. Ścinawka Radkowska do zabudowań
tzw. „starego młyna” w tej miejscowości. Na pozostałym odcinku obowiązuje wędkowanie.: a.) od źródeł do ww.
jazu – wyłącznie metodą muchową, b.) od zabudowań „starego młyna” do ujścia rzeki Posna – wędkowanie wyłącznie metodą muchową i spinningową – Uchwała nr 49/2019 z dn. 06.11.2019 r.
17. Wprowadza się bezwzględny zakaz połowu ryb na przynęty naturalne zwierzęce tzw. „żywca” (na żywą bądź
martwą rybę lub jej część – w tym filet) w okresie: 1.) od 01.01 do 30.04 – na zb. drobnych, 2.) od 01.01 do
31.05 – na zb. zaporowych (obwody rybackie).
18. Znosi się limit połowu dla suma (Silurus glanis) oraz limit połowu i okres ochronny dla bolenia (Aspius aspius) na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu – Uchwała nr 8/2015 ZO PZW w
Wałbrzychu.
19. - Zezwala się na wędkowanie ze środków pływających w porze nocnej na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich oznaczonych indeksem P i P1 w okresie od 1 czerwca do 31 października
każdego roku.
- Wprowadza się bezwzględny zakaz wędkowania ze środków pływających w porze nocnej na pozostałych zbiornikach oznaczonych indeksem P i P1, które nie wchodzą w skład tzw. obwodów rybackich. Zakaz ten obowiązuje w okresie roku kalendarzowego tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.
- ZO PZW w Wałbrzychu ustanawia za porę dzienną okres czasu od świtu do zmierzchu (1 godz. przed
wschodem słońca
i 1 godz. po zachodzie słońca wg obowiązującego kalendarza).
20. Wprowadza się wymiar ochronny dla karasia pospolitego na wszystkich wodach użytkowanych przez O. PZW
w Wałbrzychu do 25 cm oraz limit 3 szt. w ciągu doby.
21. Wprowadza się wymiary ochronne i limity połowu dla następujących gatunków ryb na zbiorniku zaporowym
Sudety:
- szczupak do 55 cm i powyżej 80 cm (włącznie) – limit 1 szt. w ciągu doby,
- sandacz do 55 cm i powyżej 80 cm (włącznie) – limit 1 szt. w ciągu doby,
- okoń do 20 cm i powyżej 35 cm (włącznie),
- leszcz do 30 cm.
Wody oznaczone literą P i P1 (patrz. powyżej) są dopuszczone do wędkowania ze środków pływających.
Rzeki górskie
311 Rzeka Dzika Orlica od źródeł wzdłuż granicy Polski do miejsca, gdzie rzeka oboma brzegami przekracza granice
Polski wraz ze wszystkimi jej dopływami z obszaru Polski – XI.2. Obwód rybacki rzeki Dzika Orlica nr 1.
312 Rzeka Szybka (Klikawa) od źródeł do granicy Polski wraz ze wszystkimi jej dopływami – XI.1. Obwód rybacki rzeki Szybka nr 1.
313 Rzeka Nysa Kłodzka od źródeł do ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki Białej Lądeckiej wraz ze wszystkimi jej
dopływami na tym odcinku z wyłączeniem prawobrzeżnego dopływu rzeki Białej Lądeckiej – III.1. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 1.
314 Rzeka Nysa Kłodzka od ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki Białej Lądeckiej do zbiornika zaporowego Topola wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym odcinku z wyłączeniem lewobrzeżnego dopływu rzeki Ścinawki – III. 2.
Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2.
315 Rzeka Biała Lądecka od źródeł do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym
odcinku – III.6 Obwód rybacki rzeki Biała Lądecka nr 1.
316 Rzeka Ścinawka od źródeł do granicy Polski i od granicy Polski do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej wraz ze
wszystkimi jej dopływami na tym odcinku – III.7. Obwód rybacki rzeki Ścinawka nr 1.

317 Rzeka Bystrzyca od źródeł do zbiornika zaporowego w Lubachowie wraz ze wszystkimi jej dopływami na tym odcinku – IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1.
318 Rzeka Bystrzyca od stopnia zapory wodnej w Lubachowie do ujścia rzeki Piławy wraz ze wszystkimi jej dopływami
na tym odcinku z wyłączeniem rzeki Piławy – IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2.
Rzeki nizinne:
318 N Rzeka Piława – poniżej granic administracyjnych m. Dzierżoniów do ujścia do rzeki Bystrzycy –
IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2.
Zbiorniki zaporowe i wody stojące:
331 P zbiornik Topola
332 P zbiornik Kozielno
333 P1 zbiornik Lubachów (Zagórze Śl.)
334
zbiornik Witoszówka II
335
zbiornik Owiesno
336

zbiornik Sudety

338 P1 żwirownie Pilce
339 P żwirownie Byczeń-Bartniki
3310 P1 żwirownia Dzbanów (w części użytkowanej przez O. PZW w Wałbrzychu)

Pozostałe wody stojące tzw. „drobne” 3310
Wprowadza się dla wszystkich wód tzw. „drobnych” udostępnionych do wędkowania przez O. PZW Wałbrzych odrębną numerację zgodnie z n/w wykazem – Uchwała nr 62/2017 z dn. 08.11.2017 r.:
Powiat Dzierżoniów:
- Koło Bielawa – Cegielnia 3310DC, Szewska 3310 DS
- Koło Dzierżoniów – Pilce 338P1
- Koło Dzierżoniów Diora – Dobrocin 3310DD
- Koło Niemcza – Staw Zamkowy 3310DZ
- Koło Pieszyce – Bratoszów 3310DB
Powiat Kłodzko:
- Koło Bystrzyca Kłodzka – Wilkanów 3310KW, Zamenhofa* 3310/ZAM, Kolejowa* 3310/KOL
- Koło Duszniki Zdrój – Czarny Staw*3310/DUS
- Koło Kłodzko – Korytów 3310KK, Jaszkowa* 3310/GAJ,
Wojciechowice* 3310/WOJ, Szalejów* 3310/SZA
- Koło Kudowa Zdrój – Zalew 3310KZA, Stawy Zakrze* 3310/KUD
- Koło Międzylesie – Zalew Szklarnia 3310KZS,
Szklarnia Stawy* 3310/SKL, Dolnik 3310/DOL, Miejski 3310KM
- Koło Nowa Ruda – stawy Nowa Ruda* 3310/NRM
- Koło Nowa Ruda KWK – Ścinawka* 3310/KWK, Dzikowiec 3310KDZ
- Koło Radków – Zalew 3310KR
- Koło Szczytna – Bukowa 3310KBU, Złotno 3310KZŁ
Powiat Świdnica:
- Koło Strzegom – Rusko 3310SR
- Koło Świdnica – Gogołów 3310SG, Hycel 3310SH
- Koło Świdnica PAFAL – Staw Leśny Bratoszów 3310DL
- Koło Świebodzice – Staw Miejski 3310SŚ
- Koło Świebodzice TERMET – Kasztanowa 3310SK
- Koło Żarów – Staw Miejski 3310SŻ, Imbramowice 3310SI, Kalno 3310SKA
Powiat Wałbrzych:

- Koło Boguszów Gorce – Grzędy 3310WB
- Koło Głuszyca – Stawy Leśna Głuszyca 3310WG
- Koło Jedlina Zdrój – Sierpnica* 3310WS
- Koło Mieroszów – Golińsk 3310WM
- Koło Wałbrzych Miasto – Poniatów 3310WP
- Koło Wałbrzych KWK – Glinianka Zagórze Śl. 3310WZ
- Koło Wałbrzych Lokomotywa – Staw PKP 3310WL
- Koło Świdnica PAFAL – zalew Kamyki Głuszyca 3310WK
Powiat Ząbkowice:
- Koło Bardo – Pilce 338P1
- Koło Kamieniec Ząbkowicki – Byczeń-Bartniki 339P, Pilce 338P1
- Koło Srebrna Góra – Staw Srebrna Góra 3310ZS
- Koło Ząbkowice Śląskie – Pilce Staw nr 9 „złów i wypuść” 338NK
- Koło Ziębice – Staw Miejski 3310ZM, Strużyna 3310ZZ
UWAGA: wszystkie powyższe zbiorniki oznaczone symbolem * zgodnie z Uchwałą nr 54/2018 z dn. 24.10.2018
r. wchodzą w skład wód tzw. „drobnych do 1 ha”. Obowiązuje na nich odrębny regulamin wędkowania (z późn.
zm.) zatwierdzony przez ZO PZW w Wałbrzychu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej pod
adresem: http://www.pzw.org.pl/walbrzych/cms/1076/zasady_wedkowania_w_okregu_pzw_walbrzych
w części dotyczącej właściwej uchwały.

