OKRĘG MAZOWIECKI
Wykaz wód

I.

Wody nizinne

1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich
Nazwa
obwodu
rybackiego

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Kosodka (Golda) na
odcinku od źródeł do granicy
rz. Biebrza
BPN,
Nr 3
b) rzeki Klimaszewnica na odcin- Grajewo
– (Wissa)
ku od źródeł do granicy BPN,
c) rzeki Wissa na odcinku od
źródeł do granicy BPN (m. Łoje
Awissa).

Pow.
[ha]

17

Ostrów
Maz.

Obwód rybacki obejmuje wody
rz. Brok Nr 1 rzeki Brok od źródeł do jej ujścia
do rzeki Bug15.
Wysokie
Maz.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Bug na odcinku od ujścia
Ostrów
rzeki Nurzec do ujścia rzeki
Maz.
Liwiec,
rz. Bug Nr 5
b) zbiornika Sterdyń14
Wyszków
c) zbiornika Niewiadoma14
Uwaga: Nadbużański Park
Krajobrazowy*

1

43

1268

Nazwa
obwodu
rybackiego

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Pow.
[ha]

rz. Ełk
Nr 45

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Ełk na odcinku od jazu
piętrzącego
elektrowni
w m. Nowa Wieś Ełcka do
granicy Biebrzańskiego Parku
Narodowego,
Ełk,
b) Kanału Kuwasy na odcinku
od
osi
podłużnej
mostu Grajewo
w m. Czarna Wieś do rzeki Ełk,
c) Kanału Rudzkiego na odcinku
od rzeki Ełk do granicy
Biebrzańskiego Parku Narodowego.

103

rz. Jegrznia
Nr 11

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Jegrznia na odcinku od
ujścia cieku Zgniłka do granicy Grajewo
Biebrzańskiego Parku Narodowego.

6

rz. Jeziorka
Nr 1

rz. Mołtawa
Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Jeziorka od zbiornika
w Głuchowie20 do jej ujścia do
Grójec,
rzeki Wisła,
b) zbiornika Głuchów14,
Piaseczno
c) zbiornika Osieczek14,
d) rzeki Kraska od jej źródeł
do jej ujścia do rzeki Jeziorka.
Obwód rybacki obejmuje wody
rzeki Mołtawa od jej źródeł do jej
ujścia do rzeki Wisła wraz
z wodami jej dopływów oraz wody Płock
starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ciągłym dopływie lub
odpływie do wód tej rzeki.
2

120

13

Nazwa
obwodu
rybackiego

rz. Narew
Nr 6

Zbiornik
Zegrzyński
na rzece
Narew
Nr 7

rz. Narew
Nr 8

Granice obwodu
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Narew na odcinku od
ujścia rzeki Szkwa do ujścia
rzeki Orzyc 1,
b) jeziora Sieluńskie,
c) starorzecze Brzóze A
d) starorzecza Zimna Woda.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Narew na odcinku od
ujścia rzeki Orzyc do czoła
zapory zbiornika Zegrzyńskiego w Dębem1,
b) rzeki Bug na odcinku od ujścia
rzeki Liwiec do jej ujścia do
zbiornika Zegrzyńskiego,
c) Kanału Żerańskiego,
d) jeziora Stawinoga (Buchta
Stawinoga),
e) rzeki Prut,
f) rzeki Długa,
g) wyrobisko pożwirowe Gnojno5
Uwaga: Nadbużański Park
Krajobrazowy*
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Narew na odcinku od
czoła
zapory
zbiornika
Zegrzyńskiego do jej ujścia
do rzeki Wisła1,
b) jeziora Góra11
c) starorzecze Sakłacina

3

Położenie
/powiat
/gmina

Pow.
[ha]

Maków
Maz.,
Ostrołęka

1025

Pułtusk,
Wyszków

Legionowo,
Pułtusk,

3852

Wołomin,
Wyszków

Legionowo,
Nowy
Dwór
Maz21.

487

Nazwa
obwodu
rybackiego

rz. Nurzec
Nr 1

rz. Omulew
Nr 1

rz. Orz
Nr 1

rz. Orzyc
Nr 1

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina
Bielsk
Podlaski,

Pow.
[ha]

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Nurzec na odcinku
od źródeł do jej ujścia do rzeki
CiechanoBug,
wiec,
b) zbiornika Repczyce14,
c) zbiornika Ciechanowiec**
Hajnówka

153

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Omulew od przepławki
poniżej wypływu z jeziora
Omulew do jej ujścia do rzeki
Narew,
b) rzeki Sawica na odcinku od osi Ostrołęka,
podłużnej mostu na drodze
Sasek Wielki – Sasek Mały,
Szczytno
c) rzeki Czarka,
d) rzeki
Wałpusza
od
jazu
piętrzącego w m. Młyńsko,
e) rzeki Lejkowska Struga (Wielki
Rów).

188

Obwód rybacki obejmuje wody:
Ostrołęka,
a) rzeki Orz od jej źródeł do jej
ujścia do rzeki Narew,
Ostrów
14
b) zbiornika Grodzisk .
Maz.

23

Obwód rybacki obejmuje wody:
a)rzeki Orzyc od jej źródeł do jej
ujścia do rzeki Narew1,
b) zbiornika Łoje14,
c) zbiornika Karwacz14.

4

Maków
Maz.,
Mława,
Przasnysz

208

Nazwa
obwodu
rybackiego

rz. Rozoga
Nr 1

rz. Rządza
Nr 1

rz. Skrwa
Prawa
Nr 1

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Pow.
[ha]

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Rozoga na odcinku od
wypływu z jeziora Marksoby do Ostrołęka,
jej ujścia do rzeki Narew,
b) Kanału Wach na odcinku Szczytno
długości 13,0 km,
c) zbiornika Wykrot k/Myszyńca**

42

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) zbiorników w m. Witkowizna
Mińsk
i m. Rządza10,
Maz.,
b) rzeki Rządza od mostu kolejowego na trasie Mińsk Maz. –
Wołomin
Tłuszcz do jej ujścia do zbiornika Zegrzyńskiego.

42

Obwód rybacki obejmuje wody:
rzeki Skrwa Prawa od jej źródeł do
jej ujścia do rzeki Wisła wraz
z wodami jej dopływów oraz wody
starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ciągłym dopływie lub
Płock,
odpływie do wód tej rzeki.
Uwaga:
Rezerwaty
przyrody
Sierpc
„Sikórz” i „Brudzeńskie Jary”
w
Brudzeńskim
Parku
Krajobrazowym zakaz połowu ryb
na rzece Skrwa Prawa od
miejscowości Sikórz do piętrzenia
w miejscowości Radotki.

5

130

Nazwa
obwodu
rybackiego

rz. Szkwa
Nr 1

rz. Świder
Nr 1

rz. Tążyna

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Pow.
[ha]

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Rozoga (Szkwa) od
wypływu z jeziora Świętajno do Ostrołęka,
mostu w m. Rozogi,
b) rzeki
Szkwa
od
mostu Szczytno
w m. Rozogi do jej ujścia do
rzeki Narew.

33

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Świder od jej źródeł do
mostu w m. Dłużew,
b) rzeki
Świder
od
mostu
w m. Świdry Wielkie do jej
ujścia do rzeki Wisły,
c) rzeki Mienia od źródeł do
m. Wiązowna oraz staw
Łazienki
na
rz.
Srebrna
w m. Mińsk Mazowiecki.
Uwaga:
Rezerwat
przyrody
„Świder” – zakaz połowu ryb na
rzece Świder od m. Dłużew do
mostu w Świdrach Wielkich oraz
rzeki Mienia od m. Wiązowna do
jej ujścia.

86

Łuków,
Mińsk
Maz.,
Otwock

Obwód rybacki obejmuje wody:
rzeki Tążyna w górnym biegu
zwanej Kanał Parchański,
Aleksanz wodami jej dopływów, od źródeł
drów
do jej ujścia do rzeki Wisła
z wyłączeniem wód dopływu
z jeziora Służewo.

6

9

Nazwa
obwodu
rybackiego

rz. Utrata
Nr 1

rz. Wisła
Nr 3

rz. Wisła
Nr 4

Granice obwodu

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Utrata od jej źródeł do jej
ujścia do rzeki Bzura,
b) rzeki Rokitnica od jej źródeł do
jej ujścia do rzeki Utrata.
Obwód rybacki obejmuje wody:
rzeki Wisła na odcinku od ujścia
rzeki Pilica do ujścia rzeki
Narew1,6
a) jezioro Czerskie,
b) jezioro Gocławskie14,
c)jezioro Kamionkowskie14,
d) jeziora Rokola14 ,
e) jeziora Wilanowskie,
f) stawy Skaryszewskie14

Położenie
Pow.
/powiat
[ha]
/gmina
Pruszków,
Sochaczew,
Warszawa
Zachód
Nowy
Dwór
Maz.,
Otwock,
4744
Piaseczno,
Warszawa21

Nowy
Dwór
Obwód rybacki obejmuje wody
Maz.,
rzeki Wisła na odcinku od ujścia
rzeki Narew do ujścia rzeki
Płock,
Mołtawa.
Płońsk

7

46

3240

Nazwa
obwodu
rybackiego

Zbiornik
Włocławski
na rzece
Wisła Nr 5

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Obwód rybacki obejmuje wody
wody rzeki Wisła na odcinku od
ujścia rzeki Mołtawa do granicy
regionu wodnego Środkowej Wisły
i regionu wodnego Dolnej Wisły
stanowiącej linię prostopadłą do
przeciwległego brzegu w 684+000
Płock21
km biegu rzeki Wisła, wraz
z wodami jej dopływów oraz wody
Włocłastarorzeczy i innych zbiorników
wek
wodnych o ciągłym dopływie lub
odpływie do wód tego odcinka,
z wyłączeniem rzek: Mołtawa,
Skrwa Lewa, Skrwa Prawa,
Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka,
Rybniczanka,Wierzniczka,Bętlewianka i Chełmiczka1,4.

8

Pow.
[ha]

7 911

Nazwa
obwodu
rybackiego

rz.
Zgłowiączka Nr 2

j. Białobrzegi
na cieku
bez
nazwy
Nr 1

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Pow.
[ha]

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Zgłowiączka na odcinku
od
przekroju
poprzecznego
w odległości 100 m od wypływu
z jeziora Rybiny do jej ujścia do
rzeki Wisła wraz z wodami jej
dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym bądź okresowym
naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka,
b) rzeki Chodeczka na odcinku od
50
m
poniżej
wypływu
Radziejów
z jeziora Krukowskie do ujścia
do rzeki Zgłowiączka,
Włocławek
c) rzeki Lubieńka na odcinku od
30 m od jej wypływu z jeziora
Kaczawka do jej ujścia do rzeki
Zgłowiączka wraz z wodami jej
dopływów oraz wody statorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym bądź okresowym
naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, z wyłączeniem jezior oraz z wyłączeniem
odcinka rzeki Rakutówka od
źródeł do wypływu z jeziora
Rakutowskie.

23

Obwód rybacki obejmuje wody
Płock
jeziora
Białobrzegi
wraz
z
naturalnymi
dopływami
gm.
i odpływem do rzeki Wisła (do
Bodzanów
przepompowni w Wykowie).

9,69

9

Nazwa
obwodu
rybackiego
j. Borowiec
(Wildno)
na cieku
Struga
Wilenica

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Borowiec (Wildno),
b) jeziora Peł (Wileńskie)
z wodami ich dopływów, wody
Lipno
jeziora do 50-ciu metrów poniżej
wypływu z jeziora Borowiec
(Wildno) oraz wody dopływów do
tych wód.

Pow.
[ha]

24

j. Borówko
w zlewni
rzeki
Omulew
Nr 7

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Borówko19.

Szczytno

9

j. Brzeźno
w zlewni
rzeki
Tążyna

Obwód rybacki obejmuje wody
Aleksanjeziora Brzeźno z wodami jego
drów
dopływów.

16

j. Bytoń
w zlewni
rzeki
Zgłowiączka
Nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody Radziejów
jeziora Bytoń.
gm. Bytoń

10

j. Chojno
w zlewni
rzeki
Ruziec

Obwód rybacki obejmuje wody:
jeziora Chojno z wodami jego
Lipno
dopływów.

10

10

Nazwa
obwodu
rybackiego

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Obwód rybacki obejmuje wody:
j. Ciechomi- a) jeziora Ciechomickie**,
b) jeziora Górskie**,
ckie
Płock
w zlewni
wraz z wodami kanału dopływorzeki
wego od mostu drogowego
gm. Łąck
Wielka
w m. Zaździerz do jeziora
i Gąbin
Struga
Ciechomickie oraz odpływu pod
Nr 3
nazwą „Dobrzykówka” do rzeki
Wisła.
j. CzarnoCzerskie
na rzece
Chełmiczka
Nr 3
j. Głęboczek
na cieku
bez
nazwy
w zlewni
rzeki
Ruziec

Pow.
[ha]

92,3

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Czarno-Czerskie,
b) rzeki Chełmiczka na odcinku od
wypływu z jeziora CzarnoLipno
Czerskie do jej ujścia do jeziora
Ostrowite.
Obwód znajduje się w gminie
Wielgie.

10

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora
Głęboczek
i
wody
odpływu do jeziora Wielgie Rypin
(Żalskie Duże)
oraz wody dopływów tych wód.

12

j. Grójeckie Obwód rybacki obejmuje wody:
w zlewni a) jeziora Grójeckie14,
rzeki
b) rzeki Kocięca od wypływu
z jeziora Grójeckie do jej ujścia
Zgłowiączka
do rzeki Zgłowiączka.
Nr 9

11

Włocławek
gm.
Boniewo
i
Lubraniec

26

Nazwa
Położenie
obwodu
Granice obwodu
/powiat
rybackiego
/gmina
j. Huta
Obwód rybacki obejmuje wody:
na cieku a) jeziora Huta,
bez
b) wody jeziora bez nazwy koło
nazwy
miejscowości
Huta-Nadróż Rypin
w zlewni
i wody łączącego je cieku do
rzeki
jeziora Ruda oraz wody
Ruziec
dopływów do tych wód.
j. Karaśnia Obwód rybacki obejmuje wody:
w zlewni a) jeziora Karaśnia14,
rzeki
b) rzeki Niwka na odcinku od
Zgłowiączwypływu z jeziora Karaśnia do
ka
jej ujścia do jeziora KamieNr 5
nieckie.

Pow.
[ha]

34

Włocławek
gm. Izbica
Kujawska,
Topólka
oraz
Lubraniec

46

j. Kępka
Obwód rybacki obejmuje wody:
Szlachecka
a)jeziora Kępka Szlachecka14,
Włocławek
w zlewni
b)strugi wypływającej z jeziora
rzeki
Kępka Szlachecka do jej ujścia gm. Kowal
Lubieńka
do rzeki Lubieńka.
Nr 3

12

j.Lubiechowskie
Obwód rybacki obejmuje wody:
Włocławek
w zlewni a) jeziora Lubiechowskie**,
rzeki
b) odpływu z jeziora LubiechowRakutówskie do jego ujścia do jeziora gm. Kowal
ka
Rakutowskie.
Nr 9

19

j.Lutoborskie
Obwód rybacki obejmuje wody
w zlewni
jeziora Lutoborskie wraz
rzeki
z dopływami.
Lubieńka
Nr 4

12

Włocławek
gm.
Choceń

22

Nazwa
obwodu
Granice obwodu
rybackiego
j. Łąki
Zwiastowe
Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Łąki Zwiastowe.
w zlewni
rzeki
Chodeczka
Nr 7
j. Ługowskie
w zlewni
rzeki
Chodeczka
Nr 5

Położenie
/powiat
/gmina

Pow.
[ha]

Włocławek
10
gm.
Boniewo

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Ługowskie
Włocławek
(Szczytnowskie),
b) rzeki Chodeczka od jej wypływu
gm.
z jeziora Ługowskie do jej ujścia
Choceń
do jeziora Borzymowskie.

67

Obwód rybacki obejmuje wody:
j. Małszewa) jeziora Burdą (Burdąskie),
skie
b) jeziora Małszewskie** wraz
w zlewni
Szczytno
z wodami cieków łączących
rzeki Łyna
ww. jeziora i odpływu z jeziora
Nr 14
Małszewskie do m. Rutki.

261

j. Nożyce
w zlewni
rzeki
Szkwa
Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Nożyce (Głębokie)
wraz z wodami odpływu do jeziora Szczytno
Piasutno.

55

j. Okonin
na cieku
bez
nazwy
w zlewni
rzeki
Ruziec

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Okonin14, wody odpływu
do rzeki Ruziec oraz wody
dopływów do tych wód.

10

13

Rypin

Nazwa
obwodu
Granice obwodu
rybackiego
j. Ostrowąs
(Plebanka) Obwód rybacki obejmuje wody
w zlewni
jeziora Ostrowąs (Plebanka)
rzeki
z wodami jego dopływów.
Tążyna

Położenie
/powiat
/gmina
Aleksandrów

Pow.
[ha]

42

j. Ostrowickie
na rzece
Ruziec
Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody
obejmuje
wody
jeziora
Ostrowickie z wodami jego Rypin
dopływów i wody odcinka rzeki
Ruziec do jeziora Kleszczyn.

56

j. Piasutno
w zlewni
rzeki
Szkwa
Nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Piasutno**
wraz z wodami dopływów i odpły- Szczytno
wu z jeziora Piasutno do rzeki
Szkwa (Rozoga).

49

j. Pomocnia
w zlewni
rzeki
Wkra
Nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Pomocnia11
wraz z wodami odpływu do rzeki
Wkra.

j. Przytomne
w zlewni
rzeki
Rakutówka
Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Rakutówka na odcinku od
wypływu
z
jeziora
Kocioł
do jej ujścia do jeziora
Trzebowskie,
b) jeziora Przytomne,
wraz z wodami jej dopływów oraz
wody
starorzeczy
i
innych
zbiorników wodnych o ciągłym
dopływie lub odpływie do wód
tego odcinka.

14

Nowy
Dwór
Mazowiecki

9

Gostynin
gm.
Gostynin
i Baruchowo

38,5

Nazwa
obwodu
Granice obwodu
rybackiego
j. Radziszewskie Obwód rybacki obejmuje wody:
w zlewni a) jeziora Radziszewskie,
rzeki
b) odpływu z jeziora
Radziszewskie do jego ujścia do
Rakutówka
jeziora Krzewenckie.
Nr 7

Włocławski

j. Radzynek Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Radzynek14 (Paproty).
(Paproty)

Rypin

j. Rekowe
w zlewni
rzeki
Omulew
Nr 3

j. Rybnica
na rzece
Rybniczanka Nr 3

Położenie
/powiat
/gmina

gm. Kowal
i Baruchowo

Pow.
[ha]

7

7

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Skonieczne
(Skoneczne)
b) jeziora Średnie,
c) jeziora Rekowe,
d) jeziora Klimek(Konik),
e) jeziora Głęboczek,
wraz z wodami cieku łączącego Szczytno
jeziora i rzeki Rekownica od
wypływu z jeziora Rekowe do jej
ujścia do rzeki Omulew,
f) jeziora Jasne19,
g) jeziora Płociczno19(Płociczne)
wraz z wodami cieku łączącego
jeziora Jasne i Płociczno.

231

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Rybnica,
b) rzeki Rybniczanka od wypływu
Włocławz jeziora Rybnica do ujścia
ski
Kanału "A".
Obwód znajduje się w gminie
Włocławek.

7

15

Nazwa
obwodu
rybackiego

j. Sasek
Wielki
w zlewni
rzeki
Omulew
Nr 6

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) strugi Dźwierzutka,
b) jeziora Małszeweckie wraz
z dopływami,
c) jeziora Sasek Wielki** wraz
z dopływami,
d) jeziora Fręcki19(Fręczek)
e) rzeki Saska wraz z jeziorem
Szczytno
Młyński Staw19 (Janówek) na
odcinku do jazu piętrzącego
w m. Janowo,
f) jeziora Grom**,
g)jeziora Machniacz19(Machnacz)
wraz z wodami dopływu i odpływu
strugą Grom do jej ujścia do rzeki
Saska (Sasek).

16

Pow.
[ha]

1184

Nazwa
obwodu
rybackiego

j. Sasek
Mały
w zlewni
rzeki
Omulew
Nr 9

j. Skrwilno
w zlewni
rzeki
Skrwa
Prawa
Nr 2
j. Skrzyneckie
w zlewni
rzeki
Rakutówka
Nr 10

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Świętajno(Narty)**,
b) jeziora Brajnickie18**,
wraz z wodami dopływów i odpływu rzeką Witówka do jeziora
Sasek Mały,
c) jeziora Warchałdzkie,
d) jeziora Łaźnica,
wraz z wodami rowu łączącego
z jeziorem Sasek Mały,
e) rzeka Sawica do ujścia do Szczytno
jeziora Sasek Mały,
f) jeziora Natać19,
g) jeziora Sedańskie,
h) rzeki Saska na odcinku od jazu
piętrzącego w m. Janowo do jej
ujścia do jeziora Sedańskie3,
i) jeziora Sasek Mały,
wraz z wodami odpływu do
przepustu pod drogą Sasek Wielki
- Sasek Mały.

Pow.
[ha]

1041

Rypiński
Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Skrwilno**.

gm.
Skrwilno

87

Włocławski
Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Skrzyneckie**.

17

gm.
Baruchowo

26

Nazwa
obwodu
rybackiego
j. Służewo
na cieku
bez
nazwy
w zlewni
rzeki
Tążyna

Granice obwodu

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora
Służewo14,
i
wody
Aleksanodpływu
do
rzeki
Tążyna,
drów
z wyłączeniem wód jeziora
Goszczewo.

j.Szczutkow- Obwód rybacki obejmuje wody:
skie
a) jeziora Szczutkowskie**,
w zlewni
b) strugi wypływającej z jeziora
rzeki
Szczutkowskie do jej ujścia do
Lubieńka
rzeki Lubieńka.
Nr 5
j. Świesz
w zlewni
rzeki
Zgłowiączka
Nr 3
j. Telążna
na rzece
Zuzanka
i Kanale
"A"
Nr 1

Położenie
/powiat
/gmina

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Świesz14.

Pow.
[ha]

4

Włocławski
9
gm.
Choceń

Radziejów
18
gm. Bytoń

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Telążna,
b) rzeki Zuzanka od źródeł do
ujścia w km 10+850 do Kanału
Włocławek
"A" (na drodze Włocławek Płock wraz z odcinkiem Kanału
"A" od szosy Włocławek - Płock
do ujścia do rzeki Wisła.
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Nazwa
obwodu
rybackiego

Granice obwodu

j. Trzebowskie
w zlewni
rzeki
Rakutówka
Nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Trzebowskie,
b) rzeki Rakutówka na odcinku od
wypływu z jeziora Trzebowskie
do jej ujścia do jeziora Żłoby
wraz z wodami jej dopływów oraz
wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych
o
ciągłym
dopływie lub odpływie do wód
tego odcinka.

Położenie
/powiat
/gmina
Włocławek
gm.
Baruchowo
i
Kowal

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Toczyłowo**
b) cieku bez nazwy od rzeki Ełk do
jeziora Toczyłowo,
j.Toczyłowo
c) cieku z m. Rydzewo do jeziora
w zlewni
Toczyłowo,
rzeki
Grajewo
d) cieku do jeziora Toczyłowo
Ełk
powyżej m. Toczyłowo od
Nr 43
strony wschodniej,
e) cieku do rzeki Ełk powyżej
m. Toczyłowo (wypływ z jeziora
Toczyłowo).
j. Wałpusz
w zlewni
rzeki
Omulew
Nr 17

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Lemańskie19(Lemany),
b) jeziora Wałpusz**,
Szczytno
c) rzeki Wałpusza na odcinku
do przepustu drogowego
w m. Młyńsko.

Obwód rybacki obejmuje wody:
j.Wikaryjskie a) jeziora Wikaryjskie**,
na rzece
b) jeziora Widoń**,
Włocławek
Rybnic) rzeki Rybniczanka do jej ujścia
czanka
do jeziora Radyszyn.
Nr 2
19

Pow.
[ha]

9

105

455

75

Nazwa
obwodu
rybackiego
j. Zdworskie
w zlewni
rzeki
Wielka
Struga
Nr 1

Granice obwodu

Położenie
/powiat
/gmina

Obwód rybacki obejmuje wody
jeziora Zdworskie** wraz z jego
Płock
dopływami
oraz
kanałem
odpływowym z jeziora do mostu
gm. Łąck
drogowego
w
miejscowości
Zaździerz.

Pow.
[ha]

343

Uwaga: Wszystkie obwody obejmują również nie wymienione
wyżej: dopływy, wody starorzeczy i inne zbiorniki wodne
połączone dopływem lub odpływem do wód tego odcinka
rzeki, cieku.

* Nadbużański Park Krajobrazowy swym zasięgiem obejmuje
lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej
w miejscowości Drażniew w gminie Korczew do ujścia rzeki Liwiec
w pobliżu miejscowości Kamieńczyk, a także fragment dolnej Narwi
od miejscowości Zambski Kościelne (powyżej Pułtuska) do
umownej granicy wsi Stawinoga i Pogorzelec – 47 km rzeki Narew.
Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami
spalinowymi, poza szlakiem żeglownym.
** Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami
spalinowymi:
a) od 15.06 do 31.08 - zbiornik Ciechanowiec oraz pozostałe wody
powiatu wysokomazowieckiego,
b) od 01.05 do 30.09 - zbiornik Wykrot k/Myszyńca, j. Toczyłowo,
j. Skrwilno, j. Szczutkowskie,
c) od 01.05 do 31.10 - j. Lubiechowskie, j. Skrzyneckie,
j. Wikaryjskie, j. Widoń,
d) w pozostałych przypadkach przez cały rok.
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2. Jeziora poza obwodami rybackimi
Nazwa akwenu
j. Białe
j. Czarne14
j. Czarne Baruchowskie14
j. Czarne Włocławskie14
j. Kocioł14
j. Łazieniec
j. Łuba
j. Mierucie
j.Zielonka

Miejscowość
k/Gostynina
Gostynin
Baruchowo
Włocławek
Gostynin
Aleksandrów Kuj.
Włocławek
Grajewo
Szczytno

Pow.[ha]
148,00
4,00
6,00
6,00
4,00
3,00
12,00
32,00
6,00

3. Wody drobne poza obwodami rybackimi
Nazwa akwenu
Basen14
Zalew Chorzele14
Czerwony Bór14
Glinianki Bagienice14
Glinianki Błonie14
Glinianki Gołków i Głosków14
Glinianki Kępiste Borowe14
Glinianki Natolin13, 14
Glinianki Szczęśliwice14
Glinianki Tłuszcz14
Glinianki Zielonka14
Zbiornik Kałamarz14
Kolejniak 9,14
Łacha Nowowiejska14
Moczydło-Jeziórko14
Stawy w Parku Miejskim9,14
Staw Jedwabne14
Staw Kozioł Wincenta14
Staw Koziorożec
Staw Kobylocha

Miejscowość
Brwinów
Chorzele
Łomża
gm. Chorzele
Błonie
Piaseczno
gm.Zaręby Kościelne
k/Grodziska Maz.
Warszawa Ochota
Mokra Wieś
Zielonka k/W-wy
Łomża
Sulejówek
Józefów
Karczew
Pruszków
Jedwabne
Kozioł
Warszawa Włochy
Szczytno
21

Pow.[ha]
2,00
5,00
1,00
3,00
6,00
18,00
3,00
20,00
7,00
3,00
26,00
1,00
4,00
11,00
4,00
7,00
3,00
0,35
1,00
39,00

Staw Ruda14
Staw Rutki14
Zalew w Makowie Maz.14
Zalew Zalesie Dolne14
Zbiornik Rogal14
Zbiorniki Skoki 12,14

Nadleśnictwo
Ruda pow. Włocławek
Zambrów
Maków Mazowiecki
Piaseczno
Nowe Ostrowy
Dąb

3,00
0,50
17,00
8,00
1,00
52,00

II. Wody górskie
Nazwa
rzeki

Odcinek rzeki

rz.
Jeziorka

od źródeł do zbiornika
w Głuchowie,
z wyłączeniem
zbiorników
w Osieczku (powyżej
m. Jeziórki) i Głuchowie

rz.
Rządza10

od źródeł do mostu
kolejowego na trasie
Mińsk Maz. - Tłuszcz
z wyłączeniem
zbiorników
w m. Witkowizna
i m. Rządza

rz.
Skrwa
Prawa
Nr 1

Ograniczenia
połowowe
Połów ryb
odbywa się
na przynęty
Mszczonów,
sztuczne,
Pniewy,
wyłącznie
Grójec
metodami:
spinningową
lub muchową
Połów ryb
odbywa się
Kałuszyn,
na przynęty
Jakubów,
sztuczne,
Dobre,
wyłącznie
Stanisławów metodami:
Poświętne
spinningową
lub muchową
Gminy

od mostu w Tłuchówku
do miejscowości Sikórz
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Brudzeń,
Sierpc,
Tłuchowo

Połów ryb
odbywa się
na przynęty
sztuczne,
wyłącznie
metodami:
spinningową
i muchową

Na wodach górskich obowiązuje składka członkowska na ochronę
i zagospodarowanie wód oraz uzupełniająca (górska) do wód
nizinnych umieszczana trwale w legitymacji członkowskiej.

Zasady wędkowania obowiązujące na wodach
Okręgu Mazowieckiego
I. Obowiązki i ograniczenia ogólne: na wodach Okręgu Maz.
obowiązuje „Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW” oraz
rejestr połowów wędkarskich. Wędkarze, którzy nie zwrócą
rejestrów połowów za poprzedni rok, nie otrzymają
zezwolenia na wędkowanie na rok następny. W wyjątkowych
przypadkach
(zagubienie
dokumentów,
kradzież)
dopuszczalne będzie złożenie stosownego oświadczenia.
II.Ograniczenia szczególne dotyczące wód Okręgu Mazowieckiego:
1.Obręby ochronne i odcinki, na których obowiązuje częściowy
zakaz amatorskiego połowu ryb, ustalone przez Zarząd
Województwa
Mazowieckiego
i
Wojewodę
KujawskoPomorskiego:
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Zbiornik / Obręb/ Okres
Rzeka Odcinek trwania

Granice obrębu (odcinka)

Zakaz amatorskiego połowu ryb na
odcinku rzeki Narew w rejonie
152 km, włącznie z kanałami
ZE Ostrołęka na lewym brzegu.
Granice przebiegają:
a) od strony północno-wschodniej;
linia wyprowadzona z dalszej
krawędzi
nasypu
ziemnego
wykonanego powyżej kanału
poboru wody (tzw. „zimna woda”)
Narew
Kanały:
do ZE Ostrołęka, do szczytu
(obwód
„Ciepła
najbliższej ostrogi na prawym
rybacki
Woda” cały rok
brzegu rz. Narwi,
rz. Narew
„Zimna
b) od strony południowo-zachodniej;
nr 6)
Woda”
linia prostopadła do osi rzeki
wyprowadzona
z
dalszej
krawędzi betonowych umocnień
brzegu rzeki poniżej kanału
zrzutowego (tzw.„ciepła woda”)
ZE
Ostrołęka,
do
szczytu
najbliższej ostrogi na prawym
brzegu rz. Narwi.
Zakaz nie dotyczy uprawiania
amatorskiego
połowu
ryb
z prawego brzegu rzeki.
obszar wodny opisany granicami:
Narew
linią prostą od tablicy 32 km
Zbiornik
w Zegrzu Północnym w poprzek
Zegrzyńczaszy zbiornika do zabudowań
od 1 XI mieszkalnych
ski
w
Nieporęcie
Zegrze
do 31 III ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu,
(obwód
rybacki
dalej linią brzegową do mostu
rz. Narew
drogowego w Zegrzu a następnie
nr 7)
wzdłuż prawej linii brzegowej do
tablicy 32 km.
24

Narew
(obwód
Zapora
rybacki
Dębe
rz. Narew
nr 8)

odcinek rzeki Narew od zapory
w Dębem do betonowego kolektora
(budowla zrzutowa z oczyszczalni
cały rok ścieków) na kilometrze 19+600
biegu rzeki (miejscowość Poddębe)
z granicą przebiegającą prostopadle
do nurtu rzeki.

Orzyc
(obwód
ujście
od 15 X
rybacki
Węgierdo 31 III
rz. Orzyc ki
nr 1)
Narew
(obwód
rybacki
rz. Narew
nr 8)

ujęcie
Nowy
Dwór
Maz.

przyujściowy
odcinek
rzeki
Węgierka: 200 metrów powyżej
mostu w miejscowości Młodzianowo, aż do jej ujścia do rzeki Orzyc.

kanał łączący nurt rzeki Narew
(5 kilometr biegu rzeki) z ujęciem
wody do potrzeb produkcyjnych
od 1 XI dawnej
Polleny
Nowy
Dwór
do 31 III Mazowiecki - na całej jego długości,
wyznaczonej opaską z elementów
betonowych i kamiennych (nabrzeże
północno - wschodnie).
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Wisła
(obwód
Most
od 15 X
rybacki
Siekier do 31 III
rz. Wisła kowski
nr 3)

Zbiornik
Włocławski
na rzece
Wisła
Nr 5

obręb
ochron- od 15 III
ny
do 30 VI
nr 1

odcinek rzeki Wisły powyżej Mostu
Siekierkowskiego, włącznie z portem piaskarni na lewym brzegu.
Granice przebiegają:
a) od
strony
północnej:
linia
powstała
z
połączenia
północnych krańców podstaw
fundamentowych pylonów Mostu
Siekierkowskiego
na
lewym
i prawym brzegu rzeki Wisły,
b) od strony południowej: linia
powstała z połączenia głowicy
ostrogi regulacyjnej, usytuowanej
na lewym brzegu rzeki Wisły
powyżej
portu
piaskarni,
z wejściem (awanport górny) do
przystani Warszawskiego Klubu
Wodniaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
im.
Stanisława
Gabryszewskiego.
Zakaz nie dotyczy uprawiania
amatorskiego
połowu
ryb
z prawego brzegu rzeki.
Obręb obejmuje wyłącznie łachy,
starorzecza i wszystkie boczne
odnogi znajdujące się na lewym
brzegu Zbiornika Włocławskiego,
od miejsca ujścia do zbiornika Strugi
Rudy na 662 km do ujścia do
zbiornika Strugi Zuzanki na 665 km.
Do obrębu włącza się również
600 metrowe odcinki przyujściowe
Strugi Rudy i Strugi Zuzanki.
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Zbiornik
Włocławski
na rzece
Wisła
Nr 5

Obręb obejmuje wyłącznie obszar
obręb
odnogi (zatoki) w Zarzeczewie.
ochron- od 1 I Obręb usytuowany jest na prawnym
ny
do 30 IV brzegu Zbiornika Włocławskiego na
nr 2
672,8 km.

Dla stanowiska górnego zapory
granica przebiega od osi stopnia
obręb
wodnego w górę zbiornika, po osi
Zbiornik ochronprawej
kierownicy
awanportu
Włocław- ny
górnego do 674,00 km, a następnie
cały rok prostopadle do osi rzeki w kierunku
ski
nr 3
na rzece w
brzegu prawego, 100 m przed
Wisła
rejonie
prawym brzegiem skosem w lewo,
w
kierunku
końca
umocnień
Nr 5
zapory
betonowych zapory czołowej przy
prawym brzegu.
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Dla awanportu dolnego i stanowiska
poniżej zapory wodnej granica
obrębu przebiega 200 m od osi
stopnia w dół rzeki Wisły, od 675,05
km (wylot ulicy dojazdowej do
siedziby „Hydrobudowy”,) następnie
po
osi
kierownicy
awanportu
dolnego, w dół 30 m poniżej najdalej
wysuniętej części kierownicy –
675,55 km biegu rzeki i prostopadle
obręb
do osi rzeki do linii umownej
Zbiornik ochronprzeprowadzonej 50 m, równolegle
Włocław- ny
do prawego brzegu w kierunku
cały rok zapory do 675,05 km, następnie
ski
nr 4
na rzece w
prostopadle do prawego brzegu.
Wisła
rejonie
Obręb stanowi część obwodu
Nr 5
zapory
rybackiego
Zbiornika
Włocławskiego, na rzece Wisła Nr 5
w regionie wodnym Środkowej
Wisły.
Wydzielony pas wody między
675,05 km a 675,55 km, szerokości
50 m, równoległy do prawego
brzegu, udostępniony jest do
wykonywania amatorskiego połowu
ryb jedynie z brzegu.
Obręb obejmuje odcinek Zbiornika
Włocławskiego - zatokę ujęcia wody
przez spółkę PKN Orlen S.A.
Zbiornik
w Płocku od połączenia zatoki
Włocław- obręb
od 1 X z rzeką Wisłą w km 635+500 prawą
ski
ochrondo 30 IV linią brzegową z biegiem nurtu
na rzece ny nr 5
w górę do połączenia zatoki z rzeką
Wisła
Wisła w km 635+600 z granicą
Nr 5
stanowiącą linię prostą przecinającą
punkty połączenia zatoki z rzeką.
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2. POŁÓW METODĄ TROLLINGOWĄ JEST ZABRONIONY.
3. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Saska
od jazu piętrzącego w m. Janówek w dół rzeki (teren ZR
Janowo) - indeks (3).
4. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek na lewym
brzegu Wisły obejmujący teren basenu i przystani wioślarskiej
we Włocławku przy ulicy Piwnej 1/A - indeks (4).
5. Na wyrobisku pożwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do
31 maja obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb - indeks (5).
6. W rzece Wiśle od mostu drogowego w m. Góra Kalwaria do
ujścia rz. Narew obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na
błystkę podlodową - indeks (6).
7. Wędkowanie „na żywca” dozwolone jest tylko z brzegu lub
zakotwiczonej łodzi.
8. Wody o powierzchni do 40 ha mogą być objęte zakazem
wędkowania przez Zarząd Koła na czas do 72 godzin od chwili
zarybienia (trzy doby), nie dłużej jednak niż do godziny 6:00
w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na tablicy
informacyjnej.
9. W wodach zaznaczonych indeksem (9) w zezwoleniu na
amatorski połów ryb wędką obowiązuje całkowity zakaz
wędkowania metodą spinningową.
10. W wodach górskich rz. Rządza oraz zbiornikach: Witkowizna
i Rządza obowiązuje zakaz zabierania ryb łososiowatych
(pstrąga i lipienia) oraz obowiązek stosowania haków
bezzadziorowych i podbieraka – indeks (10).
11.Wędkowanie w jez. Góra i Pomocnia dozwolone jest tylko
z łodzi wypożyczonych w stanicach wędkarskich - indeks (11).
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12.Na zbiorniku wodnym Zakładu Górniczego w Skokach, który
jest na całym obszarze wyrobiskiem pożwirowym występują
zagrożenia związane z eksploatacją wyrobiska i obowiązują
zakazy: zakaz wędkowania w strefie eksploatacji kruszywa,
zakaz używania ognia i rozpalania ognisk – dot. terenów
położonych bliżej niż 100 m od granicy lasu, wędkarzy
przebywających na terenie Zakładu Górniczego obwiązuje
stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego, wszelkie
nieprawidłowości i niebezpieczeństwa należy zgłaszać
kierownictwu eksploatacji kruszywa w Skokach - indeks (12).
13.Na gliniankach w Grodzisku Mazowieckim – Natolin obowiązuje
zakaz używania sprzętu pływającego - indeks (13).
14.Zakaz połowu ryb z jednostek pływających w wodach
zaznaczonych indeksem (14) w zezwoleniu na amatorski połów
ryb wędką.
15.Na zimowisku w m. Czyżew od 1 listopada do 31 marca
każdego roku obowiązuje zakaz połowu ryb. Zimowisko
obejmuje odcinek rz. Brok od mostu betonowego w m. Czyżew
Chrapki w dół biegu rzeki na odcinku 100 m. bieżących, na całej
powierzchni pokrywy lodowej tego odcinka (lub otwartego lustra
wody) - indeks (15) .
16. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia we wszystkich wodach
Okręgu Mazowieckiego obowiązuje zakaz połowu ryb
ze środków pływających oraz zakaz łowienia na „żywca” i na
„martwą rybkę”.
17. Wymiary ochronne i limity połowu:
Wymiary ochronne:
- boleń do 45 cm
- brzana do 50 cm
- kleń i jaź do 35 cm
- lin do 30 cm
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Limity:
- boleń, brzana, sandacz i szczupak – łącznie 2 szt./dobę
- kleń i jaź – łącznie 3 szt./dobę
- lin – 3 szt./dobę
18. W Jeziorze Brajnickim obowiązuje całkowity zakaz zabierania
złowionych karpi - indeks (18) .
19. Zakaz wędkowania nocą z jednostek pływających (od
zmierzchu do świtu) w jeziorach oznaczonych indeksem (19)
w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.
20. Na odcinku rzeki Jeziorki (obwód rybacki nr 1) od jazu
w miejscowości Głuchów między stawami dzierżawionymi przez
Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu do górnej granicy
stawów obowiązuje zakaz wędkowania - indeks (20).
21.Całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb
w wybranych akwenach portów rzecznych: Port Czerniakowski,
Port Praski, Port Żerański, Port byłej Stoczni Modlińskiej, Port
Płockiej Stoczni Rzecznej w Płocku – Uchwała nr 1759/196/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego z 8 listopada 2016 r.
indeks (21).
Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające
z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu Maz. PZW,
będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu:
www.ompzw.pl
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Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego
w Warszawie
Biuro w Warszawie ul. Twarda 42, 00- 831 Warszawa
tel/fax (22) 620 51 96, (22) 620 50 83
Biuro w Ostrołęce ul. Gomulickiego 24, 07- 400 Ostrołęka
tel/fax (29) 766 68 29, (29) 760 49 30

Biuro we Włocławku ul. Sienkiewicza 15, 87- 800 Włocławek
tel/fax (54) 234 47 91
Biuro w Łodzi ul. P.O.W. 23, 90-248 Łódź
tel.(42) 631 92 07
Komenda Wojewódzka PSR w Warszawie (22) 773 94 60
Posterunek Terenowy w Ostrołęce (29) 646 12 90, 502 075 998
w Małkini
(29) 644 80 50, 515 275 284
w Pułtusku
502 076 200
w Płocku
(24) 262 66 53, 502 076 172
w Warszawie
502 076 194
w Łomży
505 117 805
we Włocławku
(54) 231 55 02
Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie (22) 603 68 60
Komisariat Policji w Nieporęcie (22) 774 87 57 (67)
Komisariat Prewencji na wodach we Włocławku (54) 414 53 70
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