
 
 

UCHWAŁA NR 1278/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 12 sierpnia 2022 r. 

w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich rzeki Odry 
i Jeziora Portowe, położonych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego 

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 883) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich: I.1.3. 
Obwód rybacki rzeki Odra – nr 3, I.1.4. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 4, I.1.5. Obwód rybacki rzeki Odra – 
nr 5, I.1.6. Obwód rybacki Jeziora Portowe na rzece Regaliczka – nr 1, których granice określa załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Całkowity zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 
30 września 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 13.08.2022 r. 

   
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

 
 

Olgierd Geblewicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Poz. 3520



Załącznik do uchwały Nr 1278/22 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 12 sierpnia 2022 r. 

Granice obszaru, w którym obowiązuje całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb:  

I.  1.3. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym: 

a) w górnym biegu - linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą przez punkt 
położony na zbiegu prawego brzegu rzeki Myśla z prawym brzegiem rzeki Odra, 

b) w dolnym biegu - osią jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki Odra Zachodnia; 

2) starorzeczy w rejonie miejscowości Porzecze mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie 
z wodami rzeki Odra, kanału pod Czelinem, kanału pod Starym Błeszynem, kanału na południe od 
miejscowości Siekierki, kanałów i starorzeczy na południe od miejscowości Stary Kostrzynek oraz Stara 
Rudnica mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra, kanału w miejscowości 
Piaski, kanału w miejscowości Krajnik Dolny, Kanału Rynica - Ognica (Dopływ z Rynicy), starorzeczy na 
północ od miejscowości Ognica mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra; 

3) Kanału Cedyńskiego wraz z wodami Kanałów: Bielińskiego i Osinowskiego; 

4) rzeki Słubia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w Starych Łysogórkach do jej ujścia do rzeki 
Odra; 

5) rzeki Rurzyca na odcinku od linii prostopadłej do brzegów w 2,4 km biegu rzeki do jej ujścia do rzeki 
Odra; 

I.  1.4. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od osi jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki Odra 
do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 25,4 km rzeki OdraZachodnia, w ciągu autostrady Szczecin 
– Kołbaskowo; 

2) rzeki Odra Wschodnia od jej początku, w miejscu rozdzielenia się rzeki Odra na rzeki Odra Wschodnia 
i Odra Zachodnia do osi podłużnej mostu drogowego leżącego w 728km rzeki Odra, w ciągu autostrady 
Szczecin – Kołbaskowo; 

3) rzeki Tywa na odcinku od jej ujścia do rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowego Gryfino – Chojna, 
wraz z kanałem zimnym i ciepłym Elektrociepłowni „Dolna Odra”; 

4) kanałów położonych między odcinkami rzek Odra Zachodnia i Odra Wschodnia, wyznaczonymi osią jazu 
w miejscowości Widuchowa i osią podłużną autostrady Szczecin – Kołbaskowo wraz z Jeziorem Rybackie. 

I.  1.5. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy autostradą Szczecin - Kołbaskowo a Szosą Poznańską z wyłączeniem wód 
w granicach rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”; 

2) Kanału Leśny (Odyniec), Kanału Skośnica, Kanału Obnica, Kanału Kurowski; 

3) Kanału "Przekop Parnicki" do wschodniej krawędzi mostu Portowego wraz z krótkim kanałem łączącym 
go z rzeką Odra; 

4) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – 
Kołbaskowo położonego w 25,4 km do północnej krawędzi mostu drogowego na Trasie Zamkowej 
w Szczecinie położonego w 36,5 km; 
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5) rzeki Odra Wschodnia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin – 
Kołbaskowo położonego w 728 km do północnej krawędzi mostu Cłowego położonego w 737,8 km”; 

6) Kanału Klucz, Kanału Cegielinka. 

I.  1.6. Obwód rybacki Jeziora Portowe na rzece Regaliczka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Portowe oraz wody rzeki Regaliczka i Kanału Rybny na całej ich 
długości. 
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