
Wykaz wód krainy pstrąga i lipienia 2019 r. 

 

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 

Okręg PZW w Tarnobrzegu 

Wisła Bukowa Bukowa Od źródeł do mostu drogowego w m.  Jastkowice. 
Pysznica, Jarocin, 

Janów Lub. 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

San 

Bukowa Gilówka Na całej długości. 
Pysznica, Jarocin, 

Harasiuki 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Gilówka Strumień Na całej długości. Jarocin 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 



 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Biała Na całej długości. 
Janów Lub.,  

Godziszów 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Bukowa Biała Borownica Na całej długości. Janów Lub.  

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 



Żytnówka Na całej długości. Janów Lub.  

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Białka Na całej długości. Janów Lub.  

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Trzebensz Na całej długości. Janów Lub.  

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 



- 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. 

Branew Na całej długości. Janów Lub.  

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Branew Rakowa Na całej długości. Janów Lub.  

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Rakowa Potok Dzwola Na całej długości. Janów Lub., Dzwola 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 



- 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, 

- 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. 

Wisła Koprzywianka 

Koprzywianka Od źródeł do mostu drogowego w m. Andruszkowice 

Samborzec, Łoniów, 

Koprzywnica, Kli-

montów, Iwaniska, 

Bogoria, Baćkowice 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Gorzyczanka Na całej długości. 
Samborzec, 

Klimontów 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Ciek od Ublinka Na całej długości. Klimontów, Opatów 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 



Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Modliborka Na całej długości. Baćkowice 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

Kacanka Na całej długości. 
Łoniów, Staszów, 

Bogoria 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 



Koprzywianka Kacanka Korzenna Na całej długości. Staszów, Bogoria 

Dozwolone wyłącznie metody: spinningowa i muchowa.  

Dozwolone wyłącznie przynęty sztuczne. 

         Zakaz wędkowania od 1 września do 31 stycznia. 

Wymiary ochronne: lipień 30 cm, pstrąg potokowy 35 cm. 

Okresy ochronne: lipień od 1 marca – 31 maja, 

 pstrąg potokowy 1 września – 31 stycznia każdego roku. 

Limit dobowy: lipień i pstrąg potokowy 2 sztuki łącznie.  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się   

z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymo-

cowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą: 

- 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, 

- 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. 

 


