Przepisy prawa państwowego
Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.o rybactwie śródlądowym –
wyciąg
Art.7.1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką (...), przy czym dopuszcza
się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy
użyciu podrywki wędkarskiej.
1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których
zostały pozyskane.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego
połowu, zwany dalej „kartą wędkarską (...), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach
uprawnionego do rybactwa –posiadająca ponadto jego zezwolenie.
2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust.2, potwierdza dokument wydany w postaci
papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim
określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez
uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze,
limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać
warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego
warunku –określać sposób prowadzenia tego rejestru (...)
Art.8.1. Zabrania się połowu ryb:1) w wypadkach określonych przepisami o ochronie
przyrody; 2) o wymiarach ochronnych; 3) w okresie ochronnym; 3a) z naruszeniem limitu
połowu (…) 8) narzędziami kaleczącymi (…) 11) więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a
w wypadku ryb łososiowatych i lipieni –więcej niż jedną wędką; 12) wędką: a) w odległości
mniejszej niż 50m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do
rybactwa oraz oznakowanych przez uprawnionego do rybactwa krześlisk (…) c)przez
podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem,
d)wytwarzającą w wodzie pole elektryczne (…)
Art.10.1. Zabrania się: (…) 2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego
połowu ryb (...)
Art.11. Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor (...)
Art.14. (…) 2. W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla
ryb (…)
Art.17 (…) 3. 2) zarząd województwa może, w drodze uchwały, wskazać miejsce i czas, w
którym obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb (…)
7. Zabrania się uprawiania amatorskiego połowu ryb w miejscu i w czasie wskazanym w
uchwale, o której mowa w ust.3 pkt 2 (...)
Art.20 (..) 2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i
rejestracji.
Dz. U. 2018 poz 2003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12
listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów żyjących w wodzie - wyciąg
§2. (…) 2.Amatorski połów ryb wędką uprawia się:1)bez stosowania sztucznego światła do
lokalizacji i wabienia ryb;2 za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z
przymocowaną do niego linką zakończoną:a)jednym haczykiem z przynętą, albo b) nie więcej
niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia

rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki
sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo c)sztuczną
przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm 2a.
Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniem dobowego limitu połowu węgorza –
do 2 sztuk. 3 Amatorski połów ryb wędką pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o
długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:1)jednym haczykiem
z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki
sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm;2)sztuczną przynętą
wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż
trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy
20 mm (...)
§6. Niedozwolony jest połów ryb (..), których długość mierzona od początku głowy do
najdalszego krańca płetwy (...)ogonowej nie przekracza wymiaru ochronnego, który wynosi
dla:1) bolenia (Aspius aspius L.) 40 cm; (…)
3) brzany (Barbus barbus L.) 40 cm
(...)5) certy (Vimba vimba L.)30 cm; (...)jazia (Leuciscus idus L.)25 cm; 8) jelca (Leuciscus
leuciscus L.)15 cm;9)klenia (Leuciscus cephalus L.)25 cm;10)lina (Tinca tinca L.)25 cm; 11)
lipienia (Thymallus thymallus L.)30 cm; 12)łososia (Salmo salar L.)35 cm;13)miętusa (Lota
lota L.)(...)25 cm; 14) pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) (...)30 cm;15)rozpióra
(Abramis ballerus L.) 25 cm; 16) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) 45 cm; 17) sapy
(Abramis sapa Pallas)25 cm; 18) siei (Coregonus lavaretus L.) 35 cm; 19) sielawy
(Coregonus albula L.)18 cm; 20) suma (Silurus glanis L.)70 cm;21)szczupaka (Esox lucius L.)
45 cm; 22) świnki (Chondrostoma nasus L.) 25 cm; 23) troci (Salmo trutta m. trutta L.)35 cm;
24) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) 50 cm; 25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50
cm; 26) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.)15 cm; (...)
§7.1. Niedozwolony jest połów ryb (…) w okresach ochronnych, z zastrzeżeniem ust.2,
ustanowionych dla:1) brzany (Barbus barbus L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;(…)
3) certy (Vimba vimba L.):a)w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia – od dnia 1
września do dnia 30 listopada, b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w
pozostałych rzekach – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca; (…) 5) łososia (Salmo salar L.):
a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od dnia 1 października do
dnia 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i
niedziele, b)na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od dnia 1 grudnia
do końca lutego; w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w
piątki, soboty i niedziele, c) w pozostałych rzekach – od dnia 1 października do dnia 31
grudnia; 6) miętusa (Lota lota L.) (...) od dnia 1grudnia do końca lutego; 7) pstrąga
potokowego (Salmo trutta m. fario L.):(…) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia; 8) siei
(Coregonus lavaretus L.) i sielawy (Coregonus albula L.) – od dnia 15 października do dnia
31 grudnia; 9) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) – od dnia 1 marca do dnia 31
maja;10)sapy (Abramis sapa Pallas) – od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja;11)suma (Silurus
glanis L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;1 2) szczupaka (Esox lucius L.) – od dnia 1
stycznia do dnia 30 kwietnia; 13) świnki (Chondrostoma nasus L.) – od dnia 1 stycznia do
dnia 15 maja;14)troci (Salmo trutta m. trutta L.): a) w rzece Wiśle ijej dopływach powyżej
zapory we Włocławku – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w pozostałym okresie
obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, b) na odcinku rzeki Wisły od
zapory we Włocławku do jej ujścia – od dnia 1 grudnia do końca lutego; w okresie od dnia 1
marca do dnia 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,c) w
pozostałych rzekach – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; 15) troci jeziorowej (Salmo

trutta m. lacustris L.) – od dnia 1 września do dnia 31 stycznia; 15a) węgorza (Anguilla
anguilla L.) – od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca (…)
2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb (…)
przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień §8.
(…) ryb z gatunków trawianka (Perccottus glenii Dyb.), czebaczek amurski (Pseudorasbora
parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) po złowieniu nie należy wpuszczać ani do
łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
Dz. U. 2016 poz 2183 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt – wyciąg (obejmuje gatunki stwierdzane, występujące na wodach OM
PZW)
Zabrania się połowu ryb wymienionych w Załączniku nr 1 pozycje: 196 – koza złotawa,197 - strzebla
błotna i Załączniku
nr 2 Pozycje: 47 – śliz pospolity, 49 – koza pospolita, 50 – piskorz, 51 –
piekielnica, 54 – różanka, 55 – kiełb białopłetwy, 56 – kiełb Kesslera, 65 – głowacz białopłetwy i 69 –
minóg ukraiński.

