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OKRĘG MAZOWIECKI 
 
Wykaz wód 
  
I. Wody nizinne 
 
1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich 
Nazwa obwodu 

rybackiego Granice obwodu Położenie 
/powiat 

Pow. 
[ha] 

rz. Biebrza 
nr 3 – (Wissa) 

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) rzeki Kosodka (Golda) na odcin-

ku od źródeł do granicy BPN,  
b) rzeki Klimaszewnica na odcinku 

od źródeł do granicy BPN, 
c) rzeki Wissa na odcinku od 

źródeł do granicy BPN (m. Łoje 
Awissa). 

Grajewo 17,0 

rz. Brok nr 1 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Brok od źródeł do jej ujścia 

do rzeki Bug. 

Ostrów Maz. 
Wysokie  

Mazowieckie 
43,0 

rz. Bug nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Bug na odcinku od ujścia 

rzeki Nurzec do ujścia rzeki 
Liwiec,  

b) zbiornika Sterdyń. 
Uwaga: Nadbużański Park Krajo-
brazowy* 

Ostrów Maz. 
Wyszków 

 

 
1268 

rz. Ełk nr 45 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Ełk na odcinku od jazu 

piętrzącego elektrowni w miej-
scowości Nowa Wieś Ełcka do 
granicy Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, 

b) Kanału Kuwasy na odcinku od 
osi podłużnej mostu w miejsco-
wości Czarna Wieś do rzeki Ełk, 

c) Kanału Rudzkiego na odcinku 
od rzeki Ełk do granicy Bie-
brzańskiego Parku Narodowego. 

Ełk, 
Grajewo 103 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Jegrznia 
nr 11 

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) rzeki Jegrznia na odcinku od 

ujścia cieku Zgniłka do granicy 
Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego. 

Grajewo 6,00 

rz. Jeziorka 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) rzeki Jeziorka od zbiornika 

w Głuchowie do jej ujścia do rze-
ki Wisła,  

b) zbiornika Głuchów,  
c) zbiornika Osieczek,  
d) rzeki Kraska od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Jeziorka. 

Grójec, 
Piaseczno 120 

rz. Narew nr 6  

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) rzeki Narew na odcinku od ujścia 

rzeki Szkwa do ujścia rzeki 
Orzyc,  

b) jeziora Sieluńskie,  
c) starorzecza Zimna Woda. 
Uwaga: obowiązuje zakaz używa-
nia jednostek pływających z silni-
kami spalinowymi, poza szlakiem 
żeglownym. 

Maków Maz., 
Ostrołęka, 
Pułtusk, 

Wyszków 
 

1025 

Zbiornik 
Zegrzyński 
na rzece 
Narew nr 7  

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Narew na odcinku od 

ujścia rzeki Orzyc do czoła za-
pory zbiornika Zegrzyńskiego 
w Dębem, 

b) rzeki Bug na odcinku od ujścia 
rzeki Liwiec do jej ujścia do 
zbiornika Zegrzyńskiego,  

c) Kanału Żerańskiego,  
d) jeziora Stawinoga (Buchta Sta-

winoga) 
e) rzeki Prut, 
f) rzeki Długa wraz z zalewem 

Kruk, 
Uwaga: Nadbużański Park Krajo-
brazowy* 

Legionowo, 
Pułtusk, 

Wołomin, 
Wyszków 

3852 



3 } 

Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Narew nr 8 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Narew na odcinku od czoła 

zapory zbiornika Zegrzyńskiego 
do jej ujścia do rzeki Wisła 

b) jeziora Góra (patrz zasady pkt. 2 
ppkt. k) 

Legionowo, 
Nowy Dwór Maz. 487 

 rz. Nurzec nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Nurzec na odcinku od źró-

deł do jej ujścia do rzeki Bug, 
b) zbiornika Repczyce**,  
c) zbiornika Ciechanowiec - obo-

wiązuje zakaz używania jedno-
stek pływających z silnikami 
spalinowymi od 15.06 do 31.08.  

Bielsk Podlaski, 
Ciechanowiec, 

Hajnówka 
 

153 

rz. Omulew 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) rzeki Omulew od przepławki po-

niżej wypływu z jeziora Omulew 
do jej ujścia do rzeki Narew, 

b) rzeki Sawica na odcinku od osi 
podłużnej mostu na drodze 
Sasek Wielki – Sasek Mały,  

c) rzeki Czarka, 
d) rzeki Wałpusza od jazu piętrzą-

cego w miejscowości Młynisko, 
e) rzeki Lejkowska Struga (Wielki 

Rów). 

Ostrołęka, 
Szczytno 188 

rz. Orz nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Orz od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Narew, 
b) zbiornika Grodzisk. 

Ostrołeka, 
Ostrów Maz. 23,0 

rz. Orzyc nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Orzyc od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Narew, 
b) zbiornika Łoje, 
c) zbiornika Karwacz. 

Maków Maz., 
Mława, 

Przasnysz 
208 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Rozoga 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Rozoga na odcinku od wy-

pływu z jeziora Marksoby do jej 
ujścia do rzeki Narew, 

b) Kanału Wach na odcinku długo-
ści 13,0 km, 

c) zbiornika Wykrot k/Myszyńca***. 

Ostrołęka, 
Szczytno 42,0 

rz. Rządza 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) zbiorników w m. Witkowizna               

i m. Rządza,  
b) rzeki Rządza od mostu kolejo-

wego na trasie Mińsk Maz.–
Tłuszcz do jej ujścia do zbiornika 
Zegrzyńskiego. 

Mińsk Maz., 
Wołomin 42,0 

rz. Szkwa 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Rozoga od wypływu z jezio-

ra Świętajno do mostu w miej-
scowości Rozogi, 

b) rzeki Szkwa od mostu w miej-
scowości Rozogi do jej ujścia do 
rzeki Narew. 

Ostrołęka, 
Szczytno 33,0 

rz. Świder nr 1 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Świder od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Wisła. 

Łuków, 
Mińsk Maz., 

Otwock 
86,0 

rz. Utrata nr 1 

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. 

Pruszków, 
Sochaczew, 
Warszawa 

Zachód 

46,0 

rz. Wisła nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Wisła na odcinku od ujścia 

rzeki Pilica do ujścia rzeki 
Narew, 

b) jeziora Rokola, 
c) jeziora Wilanowskie. 

Nowy Dwór 
Maz., 

Otwock, 
Piaseczno, 
Warszawa 

4744 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Wisła nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Wisła na odcinku od ujścia 

rzeki Narew do ujścia rzeki 
Mołtawa. 

Nowy Dwór 
Maz., 
Płock, 
Płońsk 

3240 

j. Małszewskie 
w zlewni rzeki 
Łyna nr 14 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Burdąg (Burdąskie), 
b) jeziora Małszewskie** 

wraz z wodami cieków łączących       
jeziora i odpływu z jeziora Mał-
szewskie do miejscowości Rutki.  

Szczytno 261 

j. Toczyłowo 
w zlewni  
rzeki Ełk nr 43 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Toczyłowo***  
b) cieku bez nazwy od rzeki Ełk do 

jeziora Toczyłowo, 
c) cieku z miejscowości Rydzewo 

do jeziora Toczyłowo, 
d) cieku do jeziora Toczyłowo po-

wyżej miejscowości Toczyłowo 
od strony wschodniej, 

e) cieku do rzeki Ełk powyżej miej-
scowości Toczyłowo (wypływ 
z jeziora Toczyłowo). 

Grajewo 105 

j. Rekowe 
w zlewni rzeki 
Omulew nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Skonieczne, 
b) jeziora Średnie, 
c) jeziora Rekowe, 
d) jeziora Klimek (Konik), 
e) jeziora Głęboczek,  

wraz z wodami cieku łączącego 
jeziora i rzeki Rekownica od 
wypływu z jeziora Rekowe do jej 
ujścia do rzeki Omulew, 

f) jeziora Jasne, 
g) jeziora Płociczno 

wraz z wodami cieku łączącego 
jeziora Jasne i Płociczno. 

Szczytno 231 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

j. Sasek Wielki 
w zlewni rzeki 
Omulew nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) strugi Dźwierzutka, 
b) jeziora Małszeweckie wraz 

z dopływami, 
c) jeziora Sasek Wielki** wraz 

z dopływami, 
d) jeziora Fręcki, 
e) rzeki Saska wraz z jeziorem Młyń-

ski Staw na odcinku do jazu pię-
trzącego w miejscowości Janowo, 

f) jeziora Grom**, 
g) jeziora Machniacz, 

wraz z wodami dopływu i odpły-
wu strugą Grom do jej ujścia do 
rzeki Saska (Sasek). 

Szczytno 1184 

j. Borówko  
w zlewni rzeki 
Omulew nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Borówko Szczytno 9,00 

j. Sasek Mały 
w zlewni rzeki 
Omulew nr 9 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Świętajno (Narty)**, 
b) jeziora Brajnickie**, 

wraz z wodami dopływów i od-
pływu 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 jezio-
ra Sasek Mały, 

f) jeziora Natać, 
g) jeziora Sedańskie, 
h) rzeki Saska na odcinku od jazu 

piętrzącego w miejscowości 
Janowo do jej ujścia do jeziora 
Sudańskie, 

i) jeziora Sasek Mały, 
wraz z wodami odpływu do prze-
pustu pod drogą Sasek Wielki - 
Sasek Mały. 

Szczytno 1041 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

j. Wałpusz  
w zlewni rzeki 
Omulew nr 17 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Lemańskie (Lemany), 
b) jeziora Wałpusz**, 
c) rzeki Wałpusza na odcinku do 

przepustu drogowego w miej-
scowości Młynisko. 

Szczytno 455 

j. Nożyce 
w zlewni rzeki 
Szkwa nr 3 

 Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Nożyce (Głębokie) wraz 

z wodami odpływu do jeziora 
Piasutno. 

Szczytno 55,0 

j. Piasutno  
w zlewni rzeki 
Szkwa nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Piasutno** 

wraz z wodami dopływów i od-
pływu z jeziora Piasutno do rzeki 
Szkwa (Rozoga). 

Szczytno 49,0 

j. Pomocnia 
w zlewni rzeki 
Wkra nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Pomocnia wraz z wodami 

odpływu do rzeki Wkra (patrz 
zasady pkt.2 ppkt.k) 

 
Nowy Dwór 
Mazowiecki 9,00 

 
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. 
 
*   Granice Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego obejmują swym za-

sięgiem wody: część doliny Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości 
Drażniew w gm. Korczew do ujścia rzeki Liwiec w pobliżu miejscowości 
Kamieńczyk, a także fragment rzeki Narew od miejscowości Zambski 
Kościelne (powyżej Pułtuska) do ujścia rzeki Klusówka (powyżej mostu 
w Wierzbicy). Obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silni-
kami spalinowymi, poza szlakiem żeglownym. 

 ** obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalino-
wymi. 

*** obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalino-
wymi w okresie od 1.05 do 30.09 każdego roku. 
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2. Jeziora i wody drobne 
 

Nazwa akwenu Miejscowość Pow.[ha] 
j. Czerskie Góra Kalwaria 10,00 
j. Kamionkowskie Warszawa Praga Południe 12,00 
j. Mierucie gm. Grajewo 32,00 
j. Zielonka  gm. Szczytno   6,00 
Arkadia Warszawa Mokotów  2,00 
Basen Brwinów  2,00 
Błonie Błonie  6,00 
Czerwony Bór Łomża  1,00 
Chorzele Zalew Chorzele  5,00 
Glinianki Bagienice gm. Chorzele 3,00 
Gołków, Głosków Piaseczno 11,00 
Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki 25,00 
Jedwabne Jedwabne  3,00 
Kałamarz Łomża  1,00 
 Kolejniak  Sulejówek  4,00 
Kozioł Wincenta Kozioł  0,35 
Łacha Nowowiejska Józefów 11,00 
Moczydło - Jeziórko Karczew  4,00 
Park Miejski  Pruszków  7,00 
Rutki Zambrów  0,50 
Tłuszcz Mokra Wieś 3,00 
Skaryszewskie Warszawa Praga Południe  3,00 
Szczęśliwice Warszawa Ochota  7,00 
Włochy Warszawa Włochy  3,00 
Staw Kobylocha Szczytno 39,00 
Zalew w Garwolinie Garwolin  2,00 
Zalew Zalesie Dolne Piaseczno  8,00 
Zielonka Zielonka k/W-wy 26,00 
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II. Wody górskie 
Nazwa 
rzeki Odcinek rzeki Gminy Ograniczenia 

połowowe 

 
rz. Jeziorka 

od źródeł do zbiorni-
ka w Głuchowie,  
z wyłączeniem zbior-
ników w Osieczku 
(powyżej m. Jeziórki)               
i Głuchowie 

Mszczonów, 
Pniewy,  
Grójec 

Połów ryb odbywa 
się na przynęty 
sztuczne, wyłącznie 
metodami: spinnin-
gową i muchową  

 
rz. Rządza 

od źródeł do mostu 
kolejowego na trasie 
Mińsk Maz. - Tłuszcz  
z wyłączeniem zbior-
ników w m.  Witkowi-
zna i m. Rządza 

Kałuszyn,  
Jakubów,  
Dobre, 
Stanisławów, 
Poświętne 

Połów ryb odbywa 
się na przynęty 
sztuczne, wyłącznie 
metodami: spinnin-
gową i muchową  

 

Na wodach górskich obowiązuje składka członkowska okręgowa 
uzupełniająca do wód nizinnych umieszczana trwale w legitymacji 
członkowskiej.  
 
 

Zasady wędkowania obowiązujące 
na wodach Okręgu Mazowieckiego 

 
1. Obowiązki i ograniczenia ogólne: na wodach Okręgu Maz. obowiązuje 

„Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW” oraz rejestr połowów 
wędkarskich. 

2. Ograniczenia szczególne dotyczące wód Okręgu Mazowieckiego: 
a) obręby ochronne ustalone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:  
 

Zbiornik / 
Rzeka 

Obręb 
 

Okres  
trwania Granice obrębu 

Narew  
(obwód 
rybacki 
rz. Narew 
nr 8) 

Zapora 
Dębe cały rok 

Odcinek rzeki Narew od zapory w Dębem 
do betonowego kolektora (budowla zrzu-
towa z oczyszczalni ścieków) na kilome-
trze 19+600 biegu rzeki (miejscowość 
Poddębe) z granicą przebiegającą pro-
stopadle do nurtu rzeki. 



10 } 

Zbiornik 
Zegrzyński 
(obwód 
rybacki  
rz. Narew 
nr 7) 

Zegrze od   1 XI 
do 31 III 

Obszar wodny opisany granicami: linią 
prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Pół-
nocnym w poprzek czaszy zbiornika do 
zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie 
ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej 
linią brzegową do mostu drogowego 
w Zegrzu a następnie wzdłuż prawej linii 
brzegowej do tablicy 32 km. 

Orzyc 
(obwód 
rybacki 
rz. Orzyc 
nr 1) 

ujście 
Węgierki 

od 15 X 
do 31 III 

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

Narew 
(obwód 
rybacki  
rz. Narew 
nr 8) 

ujęcie 
Nowy 
Dwór 
Maz. 

od   1 XI 
do 31 III 

kanał łączący nurt rzeki Narew (5 km 
biegu rzeki) z ujęciem wody do potrzeb 
produkcyjnych dawnej Polleny Nowy 
Dwór Mazowiecki - na całej jego długo-
ści, wyznaczonej opaską z elementów 
betonowych i kamiennych (nabrzeże pół-
nocno-wschodnie). 

 
 

b) połów metodą trollingową jest dozwolony po uiszczeniu składki 
uzupełniającej, tylko na wodach Zbiornika Zegrzyńskiego (od zapory          
w Dębem do mostu w Wierzbicy, do ujścia rz. Bug, do ujścia rz. Rządzy          
i ujścia Kanału Żerańskiego w Nieporęcie), a także w Wiśle od ujścia 
Pilicy do ujścia Mołtawy. Na pozostałych wodach Okręgu Mazowieckiego 
PZW trolling jest ZABRONIONY, 

c) wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Sawica od jeziora 
Janówek w dół rzeki (teren ZR Janowo), 

d) na wyrobisku pożwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 
obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb, 

e) w łowisku Stocznia - Kazuń dozwolone jest łowienie metodą spławikową, 
a w okresie zimowym także mormyszką (z lodu). Przez cały rok zabrania 
się stosowania metody spinningowej, 

f) całkowity zakaz wędkowania na błystkę podlodową obowiązuje: w rzece 
Wiśle od mostu drogowego w m. Góra Kalwaria do ujścia rz. Narew, 

g) wędkowanie „na żywca” dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej 
łodzi, 

h) 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, 
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i) całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową obowiązuje na 
stawach Parku Miejskiego w Pruszkowie, 

j) wędkarzy, którzy nie zwrócą rejestrów połowów za poprzedni rok, będzie 
obowiązywała składka uzupełniająca do składki członkowskiej okręgowej 
w wysokości 10 zł, 

k) wędkowanie w jez. Góra i Pomocnia dozwolone jest tylko z łodzi 
wypożyczonych w stanicach wędkarskich, 

l) wymiar ochronny dla okonia: 18 cm (nie dotyczy wód górskich), 
ł) całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających na wszystkich         

wodach Okręgu Maz. od 2 stycznia do 30 kwietnia. Jeżeli pierwszy lub 
ostatni dzień zakazu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres 
obowiązywania zakazu ulega skróceniu o ten dzień, 

m) całkowity zakaz używania środków pływających z silnikami spalinowymi 
na gliniankach w miejscowości Natolin (Grodzisk Mazowiecki). 

 
Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn 
obiektywnych, niezależnych od Okręgu Maz. PZW, będą zamieszczane 
na stronie internetowej Okręgu: www.ompzw.pl  
Okręg Mazowiecki PZW ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa 
tel. 22 620 51 96 

 
 

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 

Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie   (22) 603 68 60 
Komisariat Policji w Nieporęcie                  (22) 774 87 57 (67) 
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OKRĘG BIAŁOSTOCKI 
 
Wykaz wód  
  
I. Wody nizinne 
 
1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich 
Nazwa obwodu 

rybackiego Granice obwodu Położenie 
/powiat 

Pow. 
[ha] 

rz. Narew nr 1 
Zbiornik  
Siemianówka 

Obejmuje wody: 
a) Zbiornika Siemianówka 
b) rzeki Narew (od granicy Pań-

stwa do Zbiornika), 
c) Cisówkę, 
d) Kołonną, 
e) Pszczółkę. 

Białystok,  
Hajnówka 3253 

rz. Narew nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Narew wraz ze starorze-

czami na odcinku od zapory 
Zbiornika Siemianówka do grani-
cy Narwiańskiego Parku Naro-
dowego w Surażu oraz dopływy: 
Rudnik, Olszanka, Makówka, 
Ruda, Małynka, Rudnia, Czarna 
Kłoda, Mianka, Lubka, Wałyga, 
Pulszanka, 

b) rzeki Narewka na odcinku od 
granicy Państwa do jej ujścia do 
Narwi (z wyłączeniem odcinków 
położonych w granicach Biało-
wieskiego Parku Narodowego 
i Rezerwatów Przyrody) oraz do-
pływy: Łutownia, Braszcza, 
Jelonka, Okulanka, Bobrówka, 
Jabłoniówka (za wyjątkiem 
odcinków położonych w Biało-
wieskim Parku Narodowym i Re-
zerwatach), 

c) rzeki Łoknica od źródeł do ujścia 
do Narwi wraz z dopływami, 

Hajnówka,  
Bielsk 

Podlaski,  
Białystok 

275 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

 

d) rzeki Orlanka od źródeł do ujścia 
do Narwi wraz z dopływami: 
Ciekiem spod Korycisk i Białą, 

e) Zbiornika Dubicze Cerkiewne – 
cały. 

  

rz. Narew nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Narew wraz ze starorze-

czami na odcinku od granicy 
Narwiańskiego Parku Narodo-
wego w Rzędzianach do 
ujścia rzeki Biebrza wraz z do-
pływami: Horodnianka, Kulików-
ka, Jaskranka, 

b) rzeki Nereśl od źródeł do ujścia 
do Narwi z wyłączeniem obrębu 
hodowlanego - Jeziora Zygmun-
ta Augusta, 

c) rzekę Ślina od źródeł do ujścia 
do Narwi wraz z dopływem 
Rokietnicą. 

Białystok,  
Mońki 

Wysokie Maz.,  
285 

rz. Supraśl nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Supraśl na odcinku od 

ujścia rzeki Cieliczanka do ujścia 
do Narwi wraz z dopływami: 
Pilnica, Biała, 

b) rzeki Sokołda od piętrzenia 
młyńskiego w miejscowości Mię-
dzyrzecze, 

c) Zbiornika Gródek – cały, 
d) Zbiornika Sokółka – cały, 
e) Zbiornika Wasilków – cały, 
f) Zbiornika Czarna Białostocka 

(Czapielówka) – cały. 

Białystok, 
Sokółka 166 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Leśna nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Leśna od źródeł do granicy 

Państwa wraz z dopływami: 
Chwiszczej, Perebel oraz rzeki: 
Przewłoka i Policzna (z wyłącze-
niem odcinków położonych 
w Rezerwatach Przyrody), 

b) Zbiornika Topiło. 

Hajnówka 45 

rz. Kamianka 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Kamianka od źródeł do 

ujścia do rzeki Bug wraz z do-
pływem Mahomet, 

b) Zbiornika Siemiatycze dolny – 
cały, 

c) Zbiornika Siemiatycze górny – 
cały. 

 
Siemiatycze 

 
42 

rz. Biebrza 
nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzekę Sidra od źródeł do granicy 

Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego wraz z dopływami: Mości-
szanką i Bierwichą oraz rzeki: 
Nurka i Niedźwiedzica, 

b) Zbiornika Sidra – cały, 
c) rzeki Kamienna od źródeł do 

granicy Biebrzańskiego Parku 
Narodowego oraz rzeki: Lebie-
dzianka i Jastrzębianka, 

d) rzeki Brzozówka od źródeł do 
granicy Biebrzańskiego Parku 
Narodowego wraz z dopływami: 
Kumiała i Olszanka, 

e) Zbiornika Janów – cały  
Zakaz połowu nocą oraz zakaz 
używania zanęt, 

f) Zbiornika Korycin – cały. 

Sokółka,  
Augustów, 

Mońki 
100 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Świsłocz 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Świsłocz na odcinku płyną-

cym po granicy Państwa wraz 
z dopływami: Jałówka, Werbela, 
Kołodzieżanka, Krynka, Odła, 

b) Zbiornika Krynki – cały. 

Białystok,  
Sokółka 55 

rz. Łosośna 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) Zbiornika Kuźnica Białostocka – 

cały. 
Sokółka 5,0 

rz. Czarna 
Hańcza 
nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Czarna Hańcza na odcinku 

od mostu Czerwony Folwark – 
Ryżówka do m. Maćkowa Ruda, 

b) Kanału Augustowskiego na od-
cinku od połączenia z Czarną 
Hańczą w miejscowości Rygol do 
granicy Państwa wraz z dopły-
wami: Pieucówką i Maleszówką. 

Sejny, 
Augustów 41 

rz. Marycha 
nr 31 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Marycha od mostu na dro-

dze Kiecie – Zlewa do Rezerwa-
tu Kukle. 

Sejny 15 

rz. Marycha 
nr 15  

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Marycha od pierwszego 

mostu w Sejnach do mostu Alek-
siejówka – Posejnele 

Sejny 7,0 

rz. Biebrza nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Biebrzy od źródeł do grani-

cy BPN wraz z wodami dopły-
wów, 

b) zbiornika Bobra Wielka - cały. 

Sokółka 8,0 

Kanał 
Augustowski 
nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) Kanału Augustowskiego od m. 

Augustów do ujścia do rzeki 
Biebrzy, 

b) rzeki Netta od mostu drogowego 
w m. Białobrzegi do ujścia do 
Kanału Augustowskiego.  

Augustów 108 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Marycha 
nr 23 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Pomorze, 
b) jeziora Kunis, 
c) jeziora Kaczan, 
d) rzeki Marycha na odcinku: od osi 

mostu drogowego Aleksiejówka-
Posejnele do osi mostu drogo-
wego Kiecie-Zelwa wraz z wo-
dami rzeki Kunisanka. 

Sejny 353 

j. Szelment  
 Wielki nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Szelment Wielki wraz 

z dopływami. 
Suwałki 357 

rz. Szelmentka 
nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) Jeziora Kupowo, 
b) rzeki Szelmentka na odcinku od 

osi mostu drogowego Białobłota 
– Szelmentka do granic Pań-
stwa. 

Suwałki 28,4 

 
 
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. 
 
 
 
 
2. Wody drobne 
 

Nazwa akwenu Gmina Pow. [ha] 
Sobolewo (Suwałki) gm. Suwałki 44,0 
Kundzin Nr 5 i Nr 6 gm. Kuźnica 15,0 
Koplany gm. Juchnowiec  6,5 
Michałowo gm. Michałowo  3,0 
Orla gm. Orla  3,0 
Arkadia (Suwałki) gm. Suwałki 10,0 
Brańsk gm. Brańsk  3,0 
Bielsk Podlaski  gm. Bielsk Podlaski  3,0 
Choroszcz gm. Choroszcz  3,0 
Kalno gm. Dąbrowa Białostocka  6,8 
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II. Wody górskie 
 

Nazwa 
obwodu 

rybackiego 
Odcinek rzeki Gmina Pow. 

[ha] 

rz. Supraśl 
nr 1 

Obejmuje wody: 
a) rzeki Supraśl na odcinku od źródeł 

do ujścia rzeki Cieliczanki (Starzyn-
ki) wraz z dopływami: Średnia, Ra-
dlinianka, Pieszczenicka Struga, 
Cieliczanka (Starzynka), 

b) rzeki Słoja od źródeł do ujścia do 
Supraśli wraz z dopływami, 

c) rzeki Sokołda od źródeł do piętrze-
nia młyńskiego w miejscowości 
Międzyrzecze wraz z dopływami: 
Jałówka, Kamionka, Łanga, 

d) rzeki Płoska od źródeł do ujścia do 
Supraśli wraz z dopływem Świniob-
ródką, 

e) rzeki Czarna od źródeł do ujścia do 
Supraśli wraz z dopływami. 

Białystok, 
Sokółka 

 
 

106 

rz. Świsłocz 
nr 1 

Obejmuje wody: 
a) rzeki Nietupa od źródeł do granicy 

państwa z wyłączeniem odcinka 
„Rezerwat Nietupa”. 

Sokółka 8,0 

rz. Łosośna 
nr 1 

Obejmuje wody: 
a) rzeki Łosośna od źródeł do granicy 

Państwa wraz z dopływem: Prze-
rwa. 

Sokółka 7,0 

rz. Czarna 
Hańcza 
nr 7 

Obejmuje wody: 
a) rzeki Czarna Hańcza na odcinku od 

granicy Wigierskiego Parku Naro-
dowego w m. Studziany Las do po-
łączenia z Kanałem Augustowskim 
w m. Rygol wraz z dopływami:         
Sernetka, Kalna, Wiereśnianka, 
Paniówka. 

Sejny, 
 Augustów 51 

rz. Marycha 
nr 31 

Obejmuje wody: 
a) rzeki Marycha od Rezerwatu Kukle 

do granicy Państwa. 
Sejny 15 
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rz. 
Wołkuszanka 
nr 1 

Obejmuje wody: 
a) rzeki Wołkuszanka od źródeł do 

granicy państwa wraz z rzekami: 
Haciłówka i Wołkuszek. 

Augustów 11 

rz. Szeszupa 
nr 7 

Obejmuje wody: 
a) rzeki Szeszupa na odcinku od            

osi podłużnej mostu drogowego                
w miejscowości Pobondzie do gra-
nicy Państwa 

b) rzeki Wigra na odcinku od ujścia 
dopływu z jeziora Sudawskie Pół-
nocne do rzeki Szeszupa. 

Suwałki 8,9 

 
Na wodach górskich obowiązuje składka członkowska okręgowa uzu-
pełniająca do wód nizinnych umieszczana trwale w legitymacji człon-
kowskiej.  
 

Zasady wędkowania obowiązujące 
na wodach Okręgu Białostockiego 

 
1. Na Zbiorniku Siemianówka obowiązuje: 
  zakaz trollingowania, spinningowania oraz łowienia na „żywca” od            

1 grudnia do ostatniego dnia roboczego kwietnia oraz wymiar ochronny 
suma 75 cm, 

 zakaz biwakowania i wędkowania z wysp, 
 zakaz połowu metodą trollingową na małym zbiorniku Siemianówka. 
 
Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku na Zbiorniku 
Siemianówka dopuszcza się nęcenie przy użyciu koszyczka lub sprężyny 
dostępnej w handlu o masie nie większej niż 150 g. 
 

2. Połów metodą trollingową za składką członkowską okręgową uzupełniającą. 
3. Na wszystkich zbiornikach użytkowanych przez Okręg PZW Białystok        

(za wyjątkiem Zbiornika Siemianówka, jeziora Szelment Wielki, jeziora 
Pomorze, jeziora Kunis, jeziora Kaczan i jeziora Kupowo) obowiązuje za-
kaz wędkowania ze środków pływających. W myśl Uchwały ZO PZW           
w Białymstoku zakaz wędkowania ze środków pływających dotyczy także 
wywożenia zanęty przy użyciu środka pływającego.  

4. Na wodach Okręgu PZW w Białymstoku w 2012 roku obowiązuje wymiar 
ochrony pstrąga potokowego i lipienia 35 cm i limit 2 szt. dziennie łącznie. 

5.  Na wodach górskich białostockiego okręgu PZW obowiązują wyłącznie 
przynęty sztuczne, a od dnia 01.09. do 31.12. obowiązuje zakaz połowu 
metodą spinningową.  
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6. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Białystok obowiązuje rejestr 
połowów wędkarskich. 

7. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego od 1 listopada do 
1 kwietnia obowiązuje zakaz połowu ryb w obrębie ochronnym „zatoka         
w Żółtkach” oraz w obrębie ochronnym „zatoka w Strabli” 

  

Zbiornik / 
Rzeka 

Obręb 
 

Okres  
trwania Granice obrębu 

Narew 
(obwód 
rybacki rzeki 
Narew nr 2) 

Strabla 
od 1 XI 
do 1 IV 

100 m odcinek rzeki Narew od mostu 
kolejowego w m. Strabla w górę rzeki, 
łącznie z zatoką rzeki Narew 

Narew 
(obwód 
rybacki rzeki 
Narew nr 4) 

Żółtki 
od 1 XI 
do 1 IV 

50 m odcinek rzeki Narew od mostu dro-
gowego na trasie Warszawa – Białystok 
w górę rzeki, łącznie z zatoką rzeki 
Narew w ujściu rzeki Horodnianka 

 

WĘDKARZE ŁOWIĄCY NA ZBIORNIKU SIEMIANÓWKA 

UWAGA!!! na znakowane ryby następujących gatunków (szczupak, lin, 
karp, sum) 

Złowiłeś rybę ze znaczkiem, podaj: 
1. datę złowienia 
2. miejsce złowienia 
3. długość całkowitą 
4. masę (wagę) 
 
Prześlij lub przekaż te dane i znaczek do: (znaczek na życzenie odeślemy 
Ci) PZW ZO Białystok, Jurowiecka 33, 15-101 Białystok lub Zakład Rybacki 
PZW w Bachurach (można też przekazać skarbnikowi koła PZW). 
 
PZW Okręg w Białymstoku, ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok, 
tel. 85 675 25 26 
 
Komenda Wojewódzka PSR w Suwałkach  (87) 566 56 70   502 390 075 
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OKRĘG BIALSKOPODLASKI 
 

Wykaz wód  
  
I. Wody nizinne 
 
1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich 
 

Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Bug nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Bug na odcinku od ujścia 

rzeki Hanna do ujścia rzeki Męt-
na wraz z wodami lewostronnych 
dopływów rzeki Bug oraz wody 
starorzeczy i innych zbiorników 
wodnych o ciągłym dopływie lub 
odpływie do wód tego odcinka 
z wyłączeniem rzeki Krzna. 

Biała Podlaska, 
Siedlce 

690 

rz. Krzna nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Krzna od źródeł do jej 

ujścia do rzeki Bug w rejonie wsi 
Neple, 

b) rzeki Klukówka od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Krzna oraz zbior-
nik Terebela, 

c) rzeki Krzna Północna od źródeł 
w rejonie wsi Role w powiecie 
łukowskim do połączenia z rzeką 
Krzna Południowa, 

d) rzeki Krzymosza od źródeł w re-
jonie wsi Tęczniki w powiecie 
siedleckim do jej ujścia do rzeki 
Krzna Północna, 

e) rzeki Piszczka od źródeł w rejo-
nie wsi Harachowsty w powiecie 
łosickim do jej ujścia do rzeki 
Krzna Północna, 

f) rzeki Krzna Południowa od źró-
deł w rejonie wsi Żdżary do połą-
czenia z rzeką Krzna Północna, 

Biała Podlaska 125 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie 

/powiat 
Pow. 
[ha] 

rz. Krzna nr 1 

g) rzeki Złota Krzywula od źródeł 
w rejonie osady Huszlew w po-
wiecie łosickim do jej ujścia do 
rzeki Krzna, 

h) rzeki Dziekciarka od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Krzna, 

i) rzeki Walim od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Klukówka, 

j) rzeki Rudka od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Krzna, 

k) rzeki Danówka od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Rudka, 

l) rzeki Zielawa od źródeł w rejonie 
wsi Mosty w powiecie parczew-
skim do jej ujścia do rzeki Krzna, 

m) rzeki Krynica od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Zielawa, 

n) rzeki Żylawa od źródeł do jej          
ujścia do rzeki Zielawa, 

o) rzeki Rozwadówka od źródeł do 
jej ujścia do rzeki Zielawa, 

p) rzeki Romanówka od źródeł do 
jej ujścia do rzeki Rozwadówka, 

q) rzeki Muława od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Zielawa, 

r) rzeki Grabarka od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Zielawa, 

s) rzeki Żarnica od źródeł do jej         
ujścia do rzeki Zielawa, 

t) rzeki Lutnia od źródeł do jej          
ujścia do rzeki Zielawa, 

u) rzeki Pomarenka od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Krzna, 

v) rzeki Czapelka od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Krzna, 

wraz z wodami ich dopływów oraz 
wody starorzeczy i innych zbiorni-
ków wodnych o ciągłym dopływie 
lub odpływie do wód tych cieków, 
z wyłączeniem Kanału Wieprz - 
Krzna. 

Biała Podlaska 125 
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2. Wody drobne 
 

Nazwa akwenu Powiat Pow. [ha] 
Zbiornik Terebela I Biała Podlaska 12,00 
Zbiornik Terebela II Biała Podlaska 24,00 
Zbiornik „Kozioł” Biała Podlaska  5,50 
Zbiornik „Zaborek” Biała Podlaska  5,50 
Zbiornik Jabłoń Parczew  2,00 
Zbiornik Horodyszcze Biała Podlaska  9,00 
Zbiornik Żelizna Radzyń Podlaski* 349 
Zbiornik Opole-Podedwórze Parczew* 282 
Zbiornik Mosty Parczew* 391 
Zbiornik Kodeń Biała Podlaska 2,30 
Zbiornik „Relax” Parczew** 7,50 
Żwirownia Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska***  46,00 
Cegielnia Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski 5,70 
Stawy Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski 4,20 
Starorzecze „Rogatka” Biała Podlaska 4,20 
Starorzecze Łęgi Biała Podlaska 15,00 
Starorzecze Woroblin Biała Podlaska 5,00 
Starorzecze Bubel Stary Biała Podlaska 16,40 
Starorzecze Gnojno Biała Podlaska 5,00 
Starorzecze „Trojan” Siedlce 8,00 
Starorzecze Woskrzenice Biała Podlaska 9,00 
Starorzecze Horbów Biała Podlaska 5,00 

 
 

Zasady wędkowania obowiązujące 
na wodach Okręgu Bialskopodlaskiego 

 
* Osobom przebywającym na terenie zbiorników zabrania się: 

 - poruszania się wszelkimi pojazdami po wałach,  
 - używania silników spalinowych powyżej 3KM, 
 - połów ryb może odbywać się wyłącznie z łodzi lub pomostów. 

  
** Na zbiorniku „Relax” w Parczewie wprowadza się: 

a)  zakaz połowu ze środków pływających 
b)  wymiary ochronne: 

 - sum - 80 cm 
 - amur - 50 cm 
 - karaś złocisty - 25 cm 
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c)  limit połowów: 
 tygodniowy (od poniedziałku do niedzieli) 
 - sum 1 szt.  
 dobowy (od godz. 0.00 do godz. 24.00)  

 - amur, karp, sandacz, szczupak, węgorz – 1 szt. łącznie 
 - lin, karaś złocisty, okoń – 4 szt. łącznie 
 - płoć, jaź – 10 szt. łącznie 

 
*** Na żwirowni Międzyrzec Podlaski w Białej Podlaskiej wprowadza się: 

- zakaz spinningowania i połowu ryb na żywą i martwą rybę od                    
28 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.  

 
Ograniczenia ogólne na podstawie uchwały ZO PZW nr 1/2004, 2/2009: 
 
1.  Wymiar ochronny okonia na wszystkich wodach Okręgu Bialskopodla-

skiego wynosi 18 cm. 
2.  Wyłączono z wędkowania (zimowiska ryb) w okresie od 01 listopada do 

31 marca każdego roku: 
 w miejscowości Neple – od ujścia rzeki Krzna 300 m w górę rzeki, 
 w miejscowości Derło – Woroblin od znaku granicznego numer 1312 do 

znaku granicznego 1313, 
 w miejscowości Pieczyska k/Janowa Podlaskiego – mała i duża „Pralnia”, 
 w miejscowości Mierzwice – 100 m przed i 100 m za zakrętem. 

 
Okręg PZW Biała Podlaska, ul. Koncertowa 16, 21-500 Biała Podlaska, 
tel. 83 343 69 57 
 
Posterunek Terenowy PSR Biała Podlaska (83) 343 81 52,    

601 969 121 
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OKRĘG CIECHANOWSKI 
 

Wykaz wód  
  

I. Wody nizinne 
 

1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich 
 

Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie/powiat Pow. 

[ha] 

rz. Wkra nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Wkra (Nida) od źródeł do 

jej ujścia do rzeki Narew, 
b) rzeki Płonka od źródeł do ujścia 

do rzeki Wkra wraz z dopływami, 
c) rzeki Sona od źródeł do ujścia do 

rzeki Wkra wraz dopływami z wy-
łączeniem zalewu w Nowym 
Mieście* 

wraz z wodami ich dopływów oraz 
wody starorzeczy i innych zbiorni-
ków wodnych połączonych dopły-
wem lub odpływem do wód tych 
cieków, z wyłączeniem rzek: Mław-
ka, Raciążnica i Łydynia. 

Ciechanów, 
Działdowo, 

Mława, 
Nowy Dwór 

Maz., 
Płońsk, 

Żuromin, 
Nidzica 

 
 

595 

rz. Łydynia 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Łydynia od źródeł do jej 

ujścia do rzeki Wkra 

Ciechanów, 
Mława 70 

rz. Raciążnica  
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Raciążnica od źródeł do jej 

ujścia do rzeki Wkra 

Płońsk, 
Sierpc 49 

rz. Mławka nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Mławka od źródeł do jej 

ujścia do rzeki Wkra, 
b) zbiornika Ruda, 

Mława, 
Działdowo 

 
56,9 

rz. Wel nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Wel 
z wodami jej dopływów, od 50-ciu 
metrów poniżej wypływu z jeziora 
Pancer (Pancerz, Durąskie) do 
jeziora Rumian. 

 
Ostróda 

 
6,5 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie/powiat Pow. 

[ha] 

Obwód rybacki 
j. Zarybinek na 
rz. Wel nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Zarybinek,  
b) jeziora Rybno z wodami ich         

dopływów i wody łączącego je 
cieku, 

50-cio metrowego odcinka rzeki 
Wel poniżej wypływu z jeziora 
Zarybinek z wyłączeniem wód       
dopływu z jeziora Neliwa. 

Działdowo 
 
 

97 

Obwód rybacki 
j. Tarczyńskie 
na rz. Wel nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Tarczyńskie*, 
b) jeziora Grądy*,  
c) jeziora Zakrocz,  
d) jeziora Gronowskie z wodami ich 

dopływów i wody łączącego je 
odcinka rzeki Wel do 50-ciu me-
trów poniżej wypływu z jeziora 
Zakrocz. 

Działdowo 
 
 

345 

rz. Wel nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Wel z wodami jej dopły-

wów, od 50-ciu metrów poniżej 
wypływu z jeziora Zarybinek do 
jeziora Tarczyńskie. 

Działdowo 
 
 

10,4 

rz. Wel nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Wel z wodami jej dopły-

wów, od 50-ciu metrów poniżej 
wypływu z jeziora Zakrocz do 
jeziora Lidzbarskie, z wyłącze-
niem wód dopływu z rzeki Wkra 
(Działdówka). 

Działdowo 
 18,7 

Obwód rybacki 
j. Lidzbarskie 
na rzece Wel 
nr 8 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Lidzbarskie,  
b) jeziora Zwórzno,  
c) Moczydło  
z wodami ich dopływów, wody       
łączących je cieków i wody odcinka 
rzeki Wel do 50-ciu metrów poniżej 
wypływu z jeziora Lidzbarskie. 

 
Działdowo 

 
154 
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Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie/powiat Pow. 

[ha] 
Obwód rybacki 
j. Wlecz na cie-
ku bez nazwy 
w zlewni rzeki 
Brynica 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Wlecz i wody odpływu 

do rzeki Brynica. 

 
Działdowo 

 
29 

* wody licencyjne (obowiązuje dodatkowa składka oraz zezwolenie) 
 
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. 
 
 

2. Wody drobne 
 

Nazwa akwenu Gmina Pow.[ha] 
j. Piaseczno Lidzbark Welski 32,0 
j. Piaseczenko Lidzbark Welski 5,00 
j.Jeleń Lidzbark Welski 40,0 
Wyrobiska w Szydłowie k/Mławy  Szydłowo 7,5 
Wyrobisko „Grabówiec” k/Pułtuska  Pułtusk 8,0 

 

II. Wody górskie 
 

Nazwa rzeki Odcinek rzeki Położenie/ 
powiat 

Ograniczenia 
połowowe 

Wel nr 9 

od wypływu z jeziora 
Lidzbarskiego do pro-
gu w miejscowości 
Chełsty z wyłącze-
niem części obwodu 
jeziora Lidzbarskiego 
zwanej „Jeziorem 
Markowym” 

 
Działdowo 

 

Połów ryb odbywa 
się na przynęty sztu-
czne, wyłącznie me-
todami: spinningową     
i muchową. 

rz.Szkotówka 
(obwód 
rybacki 
rz. Wkra nr 1 

od przepustu pod 
drogą Szkotowo-
Rączki do jej ujścia do 
rzeki Wkra wraz z do-
pływami Lipowska 
Struga, Sławska Stru-
ga, a także wodami 
pozostałych dopływów 

Nidzica, 
Działdowo 

Połów ryb odbywa 
się na przynęty sztu-
czne, wyłącznie me-
todami: spinningową  
i muchową. 
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Ograniczenia połowowe obowiązujące 
na wodach górskich Okręgu Ciechanowskiego: 

 
1. Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposa-

żonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk   
albo kotwiczkę. 

2. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych 
na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. 

3. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podczas łowienia podbie-
raka. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania pstrągów i lipieni. 
5. Złowione pstrągi i lipienie muszą być w najkrótszym czasie z całą ostroż-

nością wypuszczone z powrotem do łowiska. 
6. Od 1 września do 31 grudnia obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spin-

ningową oraz na streamery. 
 
Na wodach górskich obowiązuje składka członkowska okręgowa gór-
ska lub uzupełniająca do wód nizinnych umieszczana trwale w legity-
macji członkowskiej.  
 

Zasady wędkowania obowiązujące 
na wodach Okręgu Ciechanowskiego 

 
Gatunek ryb Wymiar ochronny Limit dobowy 

Szczupak, sandacz, boleń do 50 cm 2 szt. łącznie 
Pstrąg potokowy, 
tęczowy źródlany, lipień całkowity zakaz zabierania oraz posiadania 

Brzana do 45 cm 
2 szt. łącznie ze szczu-
pakiem, boleniem i san-
daczem 

Kleń, jaź do 30 cm  5 szt. łącznie 
Lin do 30 cm  3 szt. 
Karp do 30 cm  2 szt. 
Jelec do 15 cm 20 szt. 
Okoń* do 18 cm 20 szt. 

Płoć ** do 15 cm 
5 kg łącznie z innymi 
gatunkami nie wymie-
nionymi wyżej 

Świnka całkowity zakaz zabierania oraz posiadania 
 

 * Okoń nie posiada wymiaru ochronnego na odcinku rzeki Wel od wypływu 
z jeziora Lidzbarskiego do mostu w m. Chełsty (odcinek górski). 

** Płoć nie posiada wymiaru ochronnego na jeziorach. 
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1.   Połów ryb łososiowatych na wszystkich wodach Okręgu Ciechanowskie-
go dozwolony tylko na przynęty sztuczne. 

2.   W okresie od 1 września do 31 grudnia na wodach górskich dopuszcza 
się połów ryb wyłącznie metodą muchową. 

3.   W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje na wszystkich wo-
dach zakaz połowu na żywą i martwą rybę. 

4.   Połów ze środków pływających jest dozwolony:  
  na jeziorach: Lidzbarskie, Rybno, Zarybinek, Gronowo, Zakrocz, 

Wlecz, Jeleń, Moczydło, Piaseczno, Zwórzno w okresie od 01 maja do 
30 listopada, 

  na jeziorach: Tarczyny, Grądy w okresie od 01 czerwca do 30 listopada. 
5.   Całkowity zakaz połowu ryb z wyspy na jeziorze Tarczyńskim oraz bro-

dzenia w jej pobliżu. 
6.   Całkowity zakaz połowu ze środków pływających na jeziorze Piaseczenko. 
7.   Całkowity zakaz połowu ze środków pływających na jeziorach w nocy           

(1 godz. po zachodzie słońca i 1 godz. przed wschodem słońca). 
8.   Zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni jeziornej. 
9.   Zakaz połowu ryb na zimowisku na rzece Wkra w miejscowości Pomie-

chówek w terminie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 
31 grudnia. 
Zimowisko obejmuje odcinek rzeki od mostu drogowego do mostu kole-
jowego (z mostami włącznie). 

10. Zakaz połowu ryb na zimowisku na rzece Wkra w miejscowości Kosew-
ko w terminie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do         
31 grudnia. Zimowisko obejmuje 400 m odcinek rzeki tj.: 200 m w górę 
biegu rzeki od kładki oraz 200 m w dół biegu rzeki (z kładką włącznie). 

11. Zakaz połowu ryb na zimowisku na rzece Wkra w miejscowości Strze-
gowo w terminie od 1 stycznia do 31 marca oraz 1 października do             
31 grudnia. Zimowisko obejmuje odcinek rzeki od mostu drogowego na tra-
sie Warszawa – Gdańsk do połączenia odnogi z głównym korytem rzeki. 

12. Gatunki ryb nie ujęte w powyższych zasadach można poławiać zgodnie 
z zasadami aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.  

 
Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn 
obiektywnych, niezależnych od Okręgu Ciechanowskiego PZW, będą 
zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl/18  
 
Okręg PZW w Ciechanowie ul. Solna 7, 06-100 Pułtusk, tel. 23 692 58 86 
 
Komenda Wojewódzka PSR w Warszawie  (22) 773 94 60 
Posterunek Terenowy w Ciechanowie        (23) 672 50 63, 502 075 995 
Okręgowa Straż Rybacka                             512 348 319 
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OKRĘG SIEDLECKI 
 
Wykaz wód  
  
I. Wody nizinne 
 
1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich 

Nazwa obwodu 
rybackiego Granice obwodu Położenie/powiat Pow. 

[ha] 

rz. Bug nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Bug na odcinku od ujścia 

rzeki Mętnej do ujścia rzeki 
Nurzec, 

b) rzeki Pulwa, 
wraz z wodami ich dopływów oraz 
wody starorzeczy i innych zbiorni-
ków wodnych o ciągłym dopływie 
lub odpływie do wód tego odcinka, 
z wyłączeniem rzeki Kamianka          
i zbiornika Siemiatycze. 

Ponadto w skład obwodu wchodzą 
rzeki: Sarenka, Toczna, Kołodziej-
ka, Myślna, Silna, Turna.  

Siemiatycze, 
Sokołów 
Podlaski, 
Siedlce,  
Łosice 

890 

rz. Liwiec nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Liwiec od źródeł do jej 

ujścia do rzeki Bug, 
b) zbiornika Siedlce, 
c) zbiornika Węgrów, 
d) dopływy: Stara Rzeka, Sosenka, 

Muchawka, Kostrzyń, Helenka, 
Struga, Czerwonka, Miedzanka, 
Osownica i Lubiesza.  

Siedlce, 
Węgrów 347 

rz. Wilga nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Wilga od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Wisła, 
b) dopływy: Żelechówka, Borowian-

ka i Mierżączka. 

 
Garwolin 

78 
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rz. Okrzejka 
nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Okrzejka od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Wisła,  
b) zbiornika Godzisz, 
c) dopływy: Pytlocha, Przerytka, Ka-

nał Uchaczowski, Korytka i Swa-
rzyna.  

Garwolin 105 

 
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. 
 
 
2. Wody drobne 

  
Nazwa akwenu Gmina, miejscowość Pow. [ha] 

Doły Maciejowickie gm. Maciejowice 4,00 
Łaskarzew Łaskarzew 1,00 
Łazienki - zalew Mińsk Mazowiecki 2,95 
Łosice - zalew Łosice 6,02 
Doły pożwirowe Mrozy Mrozy 4,00 
Oblin Jezioro Oblin, gm. Maciejowice  19,30 
Pilawa – Staw Jordan Pilawa 1,00 
Piwonin Jezioro gm. Sobienie Jeziory  17,37 
Podzamcze Podzamcze, gm. Maciejowice  12,58 
Pogorzel Pogorzel, gm. Mińsk Mazowiecki 2,77 
Trąbki - staw Trąbki, gm. Pilawa 1,00 

 
 
 
 
 

Zasady wędkowania obowiązujące 
na wodach Okręgu Siedleckiego 

 

1. Obowiązki i ograniczenia ogólne: na wodach Okręgu Siedleckiego obo-
wiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz rejestr połowów 
wędkarskich. 

 
2. Ograniczenia szczególne dotyczące wód Okręgu Siedleckiego: 

a)  wymiar ochronny okonia – 18 cm 
b)  wymiar ochronny płoci – 15 cm 
c)  w obwodzie rybackim rzeki Liwiec nr 1 - limit dobowy szczupaka -1 szt. 
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Zakaz połowu ryb na zimowiskach od 1 stycznia do 31 marca i w mie-
siącu grudniu: 
 
Rzeka Liwiec 
 od mostu drogowego w miejscowości Purzec do mostu drogowego                

w miejscowości Chodów, 
 od mostu drogowego w miejscowości Zaliwie-Piegawki do mostu w miej-

scowości Wyszków. 
 
Rzeka Bug 
 w miejscowości Wirów na starorzeczu Bugu oraz w odległości 100 metrów 

od starorzecza w górę i w dół na lewym brzegu rzeki. 
 
 
Zakaz połowu ryb od 1 marca do 30 kwietnia: 
 
Rzeka Liwiec 
 od mostu drogowego w miejscowości Liw do mostu kolejowego w miej-

scowości Łochów. 
 
Ograniczenia na wodach drobnych: 
 

Jezioro „Piwonin”  
Wymiary ochronne:  Limity dzienne połowu: 
- karp - 40 cm   - karp i lin - 2 szt. łącznie 
- lin - 30 cm   - leszcz - 2 szt. 
- leszcz - 30 cm   - szczupak - 2 szt. 
- szczupak - 55 cm  - okoń - 15 szt. 
 
Łowisko objęte jest strefą ciszy; obowiązuje całkowity zakaz używania silni-
ków spalinowych w środkach pływających (nie dotyczy Policji, PSR i SSR). 
Zakaz poruszania środkami pływającymi od zmierzchu do świtu (nie dotyczy 
Policji, PSR i SSR). 
 
Staw „Jordan” w Pilawie 
- zezwala się na wędkowanie od świtu do zmierzchu 
- limit dzienny karpia - 2 szt. 
- zakaz wędkowania metodą spinningową 
- całkowity zakaz połowu lina i karasia pospolitego 
- zakazuje się wędkowania w części oznakowanej tablicami 
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Zalew w Łosicach 
Wymiary ochronne:  
- karp - 40 cm 
- lin - 30 cm 
- amur - 50 cm 
Limit dzienny połowu karpia - 2 szt. 
Zakaz poruszania środkami pływającymi od zmierzchu do świtu. 
 
Zbiornik „Podzamcze” koło Maciejowic 
Wymiary ochronne:  Limity dzienne połowu: 
- karp - 35 cm    - karaś srebrzysty i leszcz – 5 kg łącznie 
- amur - 50 cm   - karp i amur – 2 szt. łącznie 
 
Zakaz połowu ze środków pływających i z wyspy. 
 
Jezioro „Oblin” 
Zakaz połowu ryb od 1 marca do 30 kwietnia na oznaczonym tarlisku.  
 
Zalew „Muchawka” w Siedlcach 
Wymiary ochronne:    Limity dzienne połowu: 
– karp do 30 cm i powyżej 60 cm – karp i amur – 2 szt. łącznie 
– amur do 50 cm i powyżej 70 cm – lin i jaź – 2 szt. łącznie  
       – karaś, leszcz, płoć – do 5 kg łącznie 
  zakaz połowu ze środków pływających, 
  zakaz nęcenia ryb, 
  uprawianie wędkarstwa na wodach Zalewu dopuszcza się wyłącznie         

z brzegu w zachodniej części Zalewu, tj. z grobli na jej odcinku pomiędzy 
upustem dennym, a doprowadzalnikiem przy ul. Romanówka w Siedlcach, 

  w okresach od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 15 września do 31 grud-
nia, dopuszcza się wędkowanie na odcinkach linii brzegowej Zalewu od je-
go doprowadzalnika do stanicy oraz od upustu dennego do końca krótkiej 
grobli przy zajeździe „Hetman”. 

 
Zalew w Węgrowie 
Wymiary ochronne:  
- karp do 35 cm i od 60 cm  
- amur do 50 cm i od 70 cm 
- lin - 30 cm 
- jaź - 30 cm 
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Limity dzienne połowu: 
- sum -1 szt. 
- karp i amur -1 szt. łącznie 
- lin -1 sztuka 
- jaź - 3 szt. 
- karaś pospolity i srebrzysty - 3 szt. łącznie 
 
Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn 
obiektywnych, niezależnych od Okręgu Siedleckiego PZW, będą          
zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl/siedlce 
 
 
PZW Okręg w Siedlcach ul. Wojskowa 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 76 67 
 
Komenda Wojewódzka PSR w Warszawie  (22) 773 94 60 
Posterunek Terenowy w Siedlcach              (25) 644 81 89, 502 076 175 
 


