
 

 

 

 

 

Obwody rybackie użytkowane przez Okręg PZW w Przemyślu 

SAN nr 6 od ujścia potoku Baryczka do ujścia rzeki Stupnica wraz z dopływami na tym odcinku 

SAN nr 7 od ujścia rzeki Stupnica do ujścia rzeki Wisznia wraz z dopływami na tym odcinku z 
wyłączeniem rzeki Wiar na odcinku od jej źródeł do granicy RP 

San nr 8 od ujścia rzeki Wisznia do ujścia do rzeki Wisłok wraz z dopływami na tym odcinku z 
wyłączeniem rzeki Lubaczówka 

Lubaczówka nr 1 od granicy RP do jej ujścia do rzeki San wraz z dopływami w granicach RP 

Mleczka nr 1 od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisłok wraz z dopływami na tym odcinku 

Wirowa nr 1 od jej źródeł do ujścia do rzeki Tanew wraz ze zbiornikiem Lubliniec Stary i doływami na 
tym odcinku. 



 

 

 

Zgodnie z uchwałą  nr 290/5818/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
04 lutego 2017r. na terenie działania Okręgu Przemyskiego PZW obowiązują następujące 

obręby ochronne: 

San nr 7 ● na odcinku 200 m powyżej i 200 m poniżej jazu piętrzącego w miejscowości Ostrów              
k/Przemyśla; 

● na odcinku 250m w km Sanu 196+020-196+270 tj. w odległości 20 m od ujścia potoku Olszanka                
do Sanu do 250 m w górę Sanu, w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku; 

● w mieście Przemyśl, od km 165+850 (oś mostu Orląt) do km 165+350 (oś mostu Siwca) w                
okresie od 1 listopada do końca lutego  każdego roku, zgodnie z oznakowaniem w terenie  

● na rzece Wiar 9obw. San nr.7) od mostu na drodze międzynarodowej E-4 w kierunku Medyki do                
ujścia rzeki Wiar do Sanu, połów iczynności szkodliwe dla ryb zabronone w okresie od 1 stycznia                
do 15 lipca każdego roku. 

San nr 8 ● na odcinku 150 m powyżej i 150 m poniżej mostu kolejowego na tej rzece w m. Zgoda, w okresie od 1 marca                      
do 30 czerwca każdego 

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego nr R-IX.7149.1.2011.MS 
ustanowiono obręby hodowlane na: 

1. rzece Wisznia na odcinku od granicy Państwa do wysokości 200m poniżej jazu w Starzawie; 

2. kanale Bucowskim na odcinku od granicy Państwa do odprowadzalnika ze stawu nr 2; 

3. potoku Krzywula od granicy Państwa do mostku na cieku Krzywula w km 2+120 (droga dojazdowa do 
lasu) 

Obszary te winny być oznakowane i nie są udostępniane do wędkowania.  

Odcinki NO-KILL 

1. Na rzece Wisznia w miejscowości Nienowice obowiązuje zakaz zabierania wszystkich gatunków ryb 
złowionych oraz przetrzymywania ich w siatkach w okresie od 1 listopada do końca lutego każdego roku od 
zapory w Nienowicach (łącznie z kanałem Bucowskim na odcinku 50 m od ujścia do Wiszni) do pierwszego 
zakrętu na rzece Wisznia ( około 500m) zgodnie z oznakowaniem terenu; 

2. Na rzece San nr 7 w miejscowości Krasice obowiązuje zakaz zabierania wszystkich gatunków ryb złowionych               
oraz przetrzymywania ich w siatkach w okresie od 1 listopada do końca lutego każdego roku poniżej mostu w                  
Krasicach do ujścia potoku Olszanka (około 500 m) oraz powyżej mostu do pierwszego zakrętu ( około 650 m).                  
Wędkarz, który złowił i zabrał wcześniej rybę na innym odcinku, bądź na innym łowisku, nie może wejść na                  
odcinek NO-KILL, ani przechowywać ryb w innych miejscach (np. w aucie, plecaku itp.) 

3. Na rzece San obwód rybacki 6 na odcinku od ujścia potoku BARYCZKA do Sanu w miejscowości Nozdrzec do 1100 metra                    
poniżej ujścia potoku Harta (tzw „POD ŁACHEM”) OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA RYB            
ŁOSOSIOWATYCH  

4. Na rzece San nr 7 obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb łososiowatych zgodnie z Uchwałą nr 247/2020                
Prezydium ZO PZW w Przemyślu z dnia 24.09.2020 

 

 



 

 

Zbiorniki udostępnione do wędkowania w Okręgu PZW Przemyśl 

1. Babionka Jarosław 

2. Landa Kańczuga 

3. Pawłokoma 

4. Pełnatycze 

5. Pod Młynem Lubaczów 

6. ZEK Wietlin 

7. ZEK Torki (oznakowana część zbiornika) 

8. Starorzecze Mleczki „Zakole” Przeworsk 

9. ZEK Radymno 

10. ZEK Ostrów I,II,II 

11. Hermanowice 

12. Pruchnik 

13. Kopanka Lubaczów 

14. Stubienko starorzecze 

15. Opaka „Trąba” Gmina Lubaczów 

16. ZEK Ostrów IV 

17. Trzy zbirniki w m. Świętonowa – Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza w tym 1 zbiornik „NO-KILL” 

18. Zbiornik „Lubliniec Stary” gmina Cieszanów 

19. Zbiornik Łopuszka Mała 

20. Duży zbiornik w Świętonowej gmina Tryńcza 

Zasady połowu ryb na zbiornikach.  

● Zakaz wędkowania ze środków pływających, wywożenia zanęt i przynęt obowiązuje na zbiornikach Okręgu. Z zakazu               
wyłącza się zbiorniki w Lublińcu Starym na którym obowiązuje zakaz przebywania i łowienia z wysp, ZEK Radymno, ZEK                  
Torki, ZEK nr.1 Ostrowie oraz duży zbiornik w Gniewczynie Łańcuckiej. Na pozostałych zbiornikach możliwe jest               
wywożenie przynęt i zanęt tylko za pomocą elektronicznych łódek zanętowych. 

● Zakaz wędkowania ze środków pływających od zmroku do świtu (od kalendarzowego zachodu do kalendarzowego wschodu               
słońca ). 

● Obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej od kalendarzowego zachodu słońca do kalendarzowego wschodu na              
zbiornikach typu „Złów i Wypuść” tj. Hermanowice, Lubaczów „Pod Młynem” (Złów i Wypuść), Opaka w Szczutkowie,                
„Strohbach” w Jarosławiu, Pawłokoma 

● Na zbiorniku nr 3 w Ostrowie k/Przemyśla połów dozwolony od strony północnej, zakaz połowu ryb od strony kopalni. 
● Na zbiorniku ZEK Ostrów nr 4 k/Przemyśla obowiązuje zakaz przebywania i wędkowania od strony taśmociągu. 
● Na zbiornikch Opaka w Szczutkowie, Strohbach w Jarosławiu, zbiornikach w Pawłokomej oraz stawie nr 3 w kompleksie                 

„Pod Młynem” w Lubaczowie obowiązuje zasada „złów i wypuść" tzn., że nie wolno zabierać ryb, ani przechowywać ich w                   
siatkach. Na zbiornikach tych dopuszczone są wszystkie metody połowu z wyjątkiem łowienia na martwą i żywą rybę.                 
Pozostałe zasady zawarte są w regulaminach łowisk. 

● Na zbiorniku w Hermanowicach obowiązuje zasada „złów i wypuść” i dopuszcza się wszystkie metody połowu z wyjątkiem                 
spiningowania, połowu na żywą i martwą rybkę, łowienia spod lodu oraz metody muchowej.  

● Na zbiorniku starorzecze Mleczki tzw. „Zakole” w Przeworsku obowiązuje zakaz zabierania lina w 2021 roku. 

Wymiary ochronne i limity  na wszystkich wodach  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Amur do  50 cm i powyżej  70 cm limit dobowy 1 sztuka 
● Boleń do  40 cm i powyżej  70 cm limit dobowy 2 sztuki 
● Brzana do  50 cm i powyżej   70 cm limit dobowy 2 sztuki 
● Certa do  30 cm limit dobowy 5 sztuk 
● Głowacica do  70 cm limit dobowy 1 sztuka tygodniowo 
● Jaź do  30 cm i powyżej  50 cm  limit dobowy 5 sztuk 
● Karp do  35 cm i powyżej  60 cm  ( nie dotyczy rzek) limit dobowy 1  sztuka 
● Kleń do  30 cm i powyżej  50 cm limit dobowy 5 sztuk 
● Leszcz do  30 cm i powyżej  60 cm limit dobowy  5 sztuk  
● Lin do  30 cm i powyżej  45 cm limit dobowy 3 sztuki 
● Lipień CAŁKOWITY Zakaz zabierania 
● Jesiotr CAŁKOWITY Zakaz zabierania 
● Okoń do  20 cm i powyżej 40 cm limit dobowy 10 sztuk 
● Pstrąg do  35 cm i powyżej 50 cm limit dobowy 2 sztuki 
● Sandacz do  50 cm i powyżej 70 cm limit dobowy 1 sztuka  
● Sieja do  35 cm limit dobowy 2 sztuki 
● Sum do  70 cm limit dobowy limit dobowy 1 sztuka 
● Szczupak do  50 cm i powyżej 80 cm limit dobowy 1 sztuka  
● Świnka do  30 cm limit dobowy 5 sztuk 
● Troć do  35 cm limit dobowy 2 sztuki 
● Węgorz do  60 cm limit dobowy 2 sztuki 

Ryby objęte limitem ilościowym w sztukach należy wpisywać natychmiast do rejestru po włożeniu do siatki, worka                
karpiowego lub innego przedmiotu do przechowywania ryb – nie później niż przed ponownym zarzuceniem wędki.               
Wędkarz może zabrać w ciągu doby do 10 szt ryb wymienionych gatunków objętych limitem ilościowym oraz nie                 
więcej niż 5 kg ryb nie objętych limitem. Złowionych ryb łososiowatych przeznaczonych do zabrania nie można                
przetrzymywać w siatkach, workach itp. należy je niezwłocznie uśmiercić.Wędkarz może PRZETRZYMYWAĆ w            
siatce lub worku karpiowym ryby PRZEZNACZONE DO ZABRANIA , objęte limitami ilościowymi oraz wagowymi              
NIE DŁUŻEJ NIŻ DOBĘ. Za dobę wędkowania uważa się każdą dobę kalendarzową, w której wędkarz rozpoczął                
połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do "Rejestru połowu” (od godz. 0:00 do godz. 24:00) 

W sytuacji zetknięcia się z działalnością kłusowniczą,ekologiczną na naszych wodach prosimy o kontakt: 
Państwowa Straż Rybacka w Rzeszowie tel. nr 17 862 68 48 

PSR Posterunek w Przemyślu tel. Nr 16 678 40 66 lub 603 636 460 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Przemyślu - tel. 16 678 44 96,  606 482 061 

lub powiadom najbliższą jednostkę Policji tel. 997, 112 oraz Biuro Zarządu Okrgu PZW w Przemyślu tel: 16 678 57 69, 
e-mail; pzwprzemysl@poczta.onet.pl 


