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OKRĘG MAZOWIECKI 
 
 

Wykaz wód udostępnionych do wędkowania 2021 r. 
 
I. Wody nizinne 
 
1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich 

Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

rz. Biebrza 
     Nr 3  
     – (Wissa) 

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

odcinku od źródeł do granicy 
BPN,  

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

c)  rzeki Wissa na odcinku od 
źródeł do mostu w m. Skaje 
i od mostu w m. Rydzewo do 
granicy BPN (m. Łoje Awissa). 

 po wyłączeniu wód górskich               
-   patrz rozdz. II – wody górskie. 

Grajewo  17 

rz. Brok Nr 1 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Brok15 od źródeł do jej 

ujścia do rzeki Bug.  

Ostrów 
Maz. 
 
Wysokie 
Maz. 

 43 

rz. Bug Nr 5 

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

rzeki Nurzec do ujścia rzeki 
Liwiec,  

b) zbiornika Sterdyń14 
c)  zbiornika Niewiadoma14, 21 
Uwaga: Nadbużański Park   
              Krajobrazowy4 

Ostrów 
Maz. 
 
Wyszków 
 

1268 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

rz. Bzura                  
     Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Bzura na odcinku od jej    
     źródeł do ujścia rzeki Ochnia, 
b) rzeki Ochnia 

Zgierz 
Łęczyca 
Kutno 

86 

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 Narodo-
wego, 

b) Kanału Kuwasy na odcinku 
od osi podłużnej mostu 
w m. Czarna Wieś do rzeki Ełk, 

c)  Kanału Rudzkiego na odcinku 
od rzeki Ełk do granicy 
Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego. 

Ełk 
 
Grajewo 

103 

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 

rz. Jeziorka   
     Nr 1 
      

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) rzeki Jeziorka8,10 od zbiornika      

w Głuchowie do jej ujścia do 
rzeki Wisła,  

b) zbiornika Głuchów14,  
c)  zbiornika Osieczek14,  
d) rzeki Kraska od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Jeziorka. 

Grójec 
 
Piaseczno 

120 

rz. Mołtawa   
       Nr 1 

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

jej ujścia do rzeki Wisła.  
Płock 13 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

rz. Narew  
     Nr 6  
 

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) rzeki Narew1 na odcinku od 

ujścia rzeki Szkwa do ujścia 
rzeki Orzyc,  

b) jeziora Sieluńskie, 
c)  starorzecze Brzóze A 
d) starorzecza Zimna Woda. 

Maków 
Maz. 
       

Ostrołęka 
 

Pułtusk 
       

Wyszków 

1025 

Zbiornik 
Zegrzyński22 

na rzece 
Narew Nr 7  

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

ujścia rzeki Orzyc do czoła 
zapory zbiornika Zegrzyńskie-
go w Dębem1, 

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

c) Kanału Żerańskiego24,  
d) jeziora Stawinoga (Buchta 

Stawinoga),  
e) rzeki Prut, 
f)   rzeki Długa, 
g) wyrobisko pożwirowe Gnojno2 
Uwaga: Nadbużański Park   
              Krajobrazowy4 

Legiono-
wo 
       

Pułtusk 
 
Wołomin 
       

Wyszków 

3852 

 
rz. Narew1,18 
     Nr 8 
 

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

czoła zapory zbiornika 
Zegrzyńskiego do jej ujścia            
do rzeki Wisła1, 

b) jeziora Góra14 

Legiono-
wo 
 
Nowy 
Dwór 
Maz18 

487 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 rz. Nurzec 
      Nr 1 
          

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) rzeki Nurzec na odcinku              

od źródeł do jej ujścia do rzeki 
Bug,  

b) zbiornika Repczyce14
,
20  

c)  zbiornika Ciechanowiec5a)             

Ciechano-
wiec 
 
Hajnówka 

153 

rz. Omulew  
     Nr 1 
 

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 
podłużnej mostu na drodze 
Sasek Wielki – Sasek Mały,  

c)  rzeki Czarka, 
d) rzeki Wałpusza od jazu 

piętrzącego w m. Młyńsko, 
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 Grodzisk14. 

Ostrołęka 
 
Ostrów 
Maz. 

 23 

rz. Orzyc         
     Nr 1 
 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Orzyc1 od jej źródeł do jej      

  ujścia do rzeki Narew 
b) zbiornika Łoje14

, 
c)  zbiornika Karwacz14

. 

Maków 
Maz. 
 
Mława 
 
Przasnysz 

208 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

rz. Rozoga 
     Nr 1 
        

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

wypływu z jeziora Marksoby do 
jej ujścia do rzeki Narew, 

b) Kanału Wach na odcinku 
długości 13,0 km, 

c)  zbiornika Wykrot k/Myszyńca5b)  

Ostrołęka 
 

Szczytno 
42 

rz. Rządza 
     Nr 1 
 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) zbiorników w m.Witkowizna10,14             

i m. Rządza10,14  
b) rzeki Rządza od mostu kolejo-

wego na trasie Mińsk Maz. –
Tłuszcz do jej ujścia do zbior-
nika Zegrzyńskiego. 

Mińsk 
Maz. 
 
Wołomin 

42 

rz. Skrwa   
     Prawa    
     Nr 1     
 
 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Skrwa Prawa od jej źródeł 

do jazu w Tłuchówku oraz od 
jazu w Radotkach do jej ujścia 
do rzeki Wisła.  

 po wyłączeniu wód górskich 
-   patrz rozdz. II – wody górskie 

Płock 
 
Sierpc 
 

130 
 
 
 

rz. Skrwa   
     Lewa    
     Nr 1     

Obwód rybacki obejmuje: 
a) rzeki Skrwa Lewa od jej źródeł 

do jej ujścia do rzeki Wisła, 
b) jeziora Lucieńskiego 5d), 
c) zbiornika Soczewka 

Gostynin 
 
Płock 

256 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

rz. Szkwa 
     Nr 1 
 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Rozoga (Szkwa) od 

wypływu z jeziora Świętajno do 
mostu w m. Rozogi, 

b) rzeki Szkwa od mostu w m. 
Rozogi do jej ujścia do rzeki 
Narew. 

Ostrołęka 
     

Szczytno 
33 

rz. Świder 
     Nr 1 
 

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.  

Łuków 
 
Mińsk 
Maz. 
 
Otwock 

86 

rz. Tążyna  

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) rzeki Tążyna w górnym biegu 

zwanej Kanał Parchański,  
z wodami jej dopływów, od źródeł 
do jej ujścia do rzeki Wisła               
z wyłączeniem wód dopływu                             
z jeziora Służewo. 

Aleksan-
drów 

9 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 
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 
 
Warszawa 
Zachód 
 
Socha-
czew 

46 

rz. Wisła23 

     Nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
rzeki Wisła na odcinku od ujścia 
rzeki Pilica1,6 do ujścia rzeki  
Narew 
a) jeziora Czerskiego14  
b) jeziora Gocławskiego14, 
c)  jeziora Kamionkowskiego14, 
d) jeziora Rokola14 , 
e) jeziora Wilanowskiego, 
f)   jeziora Łacha Nowowiejska14, 
g) stawy Skaryszewskie14 

Nowy 
Dwór Maz. 
 
Otwock 
 
Piasecz-
no 
 
Warsza-
wa18 

4744 

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 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

Zbiornik 
Włocławski 
1,7,18,19   
na rzece 
Wisła Nr 5 

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 
km biegu rzeki Wisła, wraz 
z wodami jej dopływów oraz wody 
starorzeczy i innych zbiorników 
wodnych o ciągłym dopływie lub 
odpływie do wód tego odcinka, 
z wyłączeniem rzek: Mołtawa, 
Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, 
Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka, 
Rybniczanka, Wierzniczka, Bętle-
wianka i Chełmiczka1,7. 

Płock 
 
Włocła-
wek  

7 911 

rz. Zgłowią-  
     czka  
     Nr 2 
 

 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, 

b) rzeki Chodeczka na odcinku od 
50 m poniżej wypływu 
z jeziora Krukowskie do ujścia 
do rzeki Zgłowiączka, 

c)  rzeki Lubieńka na odcinku od 
30 m od jej wypływu z jeziora 
Kaczawka do jej ujścia do rzeki 
Zgłowiączka, z wyłączeniem 
jezior oraz z wyłączeniem 
odcinka rzeki Rakutówka od 
źródeł do wypływu z jeziora 
Rakutowskie. 

Radziejów 
 
Włocławek 

23 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

j. Białobrzegi  
   na cieku    
   bez  
   nazwy  
   Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Białobrzegi wraz 

z naturalnymi dopływami                 
i odpływem do rzeki Wisła (do 
przepompowni w Wykowie).  

Płock 
 
gm. 
Bodzanów 

9,69 

 j. Borowiec   
    (Wildno)  
    na cieku 
    Struga  
    Wilenica 
 

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

Lipno 24 

j. Borówko  
   w zlewni  
   rzeki       
   Omulew  
   Nr 7     

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Borówko14,17. 

Szczytno  9 

 j. Brzeźno  
    w zlewni     
    rzeki         
    Tążyna 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Brzeźno z wodami jego 

dopływów. 

Aleksan-
drów 

16 

 j. Bytoń  
    w zlewni    
    rzeki  
    Zgło- 
    wiączka  
    Nr 4 

 
 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Bytoń. 
 

Radziejów 
       

gm. Bytoń 
10 

 j. Chojno  
    w zlewni  
    rzeki  
    Ruziec 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Chojno z wodami jego 

dopływów. 
Lipno 10 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

j. Ciechomi- 
   ckie  
   w zlewni     
   rzeki  
   Wielka      
   Struga 
   Nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Ciechomickie5d), 
b) jeziora Górskie5d) 
wraz z wodami kanału dopływo-
wego od mostu drogowego 
w m. Zaździerz do jeziora 
Ciechomickie oraz odpływu pod 
nazwą „Dobrzykówka” do rzeki 
Wisła.  

Płock 
 
gm. Łąck              
i Gąbin 

92,3 

j. Czarno-  
   Czerskie                        
   na rzece    
    
Chełmiczka 
   Nr 3 

 Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Czarno-Czerskie, 
b) rzeki Chełmiczka na odcinku 

od wypływu z jeziora Czarno-
Czerskie do jej ujścia do jeziora 
Ostrowite. 

Lipno 
 
gm. 
Wielgie 

10 

j.Czarownica 
na Dopływie 
z Jeziora 
Trąbińskiego 
w zlewni 
rzeki 
Rypienica 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Czarownica14 

(Borzymińskie) z wodami 
dopływów do jeziora oraz wody 
do 50-ciu metrów poniżej 
wypływu z jeziora 

Rypin 25 

 j. Głęboczek 
    na cieku       
    bez  
    nazwy 
    w zlewni    
    rzeki  
    Ruziec 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Głęboczek i wody 

odpływu do jeziora Wielgie 
(Żalskie Duże)  

    oraz wody dopływów tych wód. 

Rypin 12 



 11 

Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 j. Grójeckie  
    w zlewni    
    rzeki  
   
Zgłowiączka  
    Nr 9 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Grójeckie14, 
b) rzeki Kocięca od wypływu             

z jeziora Grójeckie do jej ujścia 
do rzeki Zgłowiączka. 

Włocławek 
 
gm. 
Boniewo        
i 
Lubraniec 

26 

 j. Huta  
    na cieku  
    bez 
    nazwy 
    w zlewni      
    rzeki  
    Ruziec 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Huta,  
b) wody jeziora bez nazwy koło 

miejscowości Huta-Nadróż             
i wody łączącego je cieku do 
jeziora Ruda oraz wody 
dopływów do tych wód. 

Rypin  34 

 j. Karaśnia  
    w zlewni    
    rzeki  
   Zgłowiącz- 
    ka  
   Nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Karaśnia14, 
b) rzeki Niwka na odcinku od 

wypływu z jeziora Karaśnia do 
jej ujścia do jeziora Kamie-
nieckie. 

Włocławek 
gm. Izbica 
Kujawska, 
Topólka 
oraz 
Lubraniec 

46 

 j. Kępka 
  Szlachecka  
   w zlewni     
   rzeki  
   Lubieńka   
   Nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Kępka Szlachecka14, 
b) strugi wypływającej z jeziora 

Kępka Szlachecka do jej ujścia 
do rzeki Lubieńka. 

Włocławek 
 
gm. Kowal 

12 

j. Lubie- 
   chowskie  
   w zlewni    
   rzeki  
   Rakutów- 
   ka 
   Nr 9 

 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Lubiechowskie5c), 
b) odpływu z jeziora Lubiechow-

skie do jego ujścia do jeziora 
Rakutowskie. 

Włocławek 
 
gm. Kowal 

19 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

j.Lutoborskie  
   w zlewni    
   rzeki  
   Lubieńka   
   Nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody:  
a) jeziora Lutoborskie wraz 

z dopływami.  

Włocławek 
 
gm. 
Choceń 

22 

 j. Łąki   
  Zwiastowe  
  w zlewni     
  rzeki  
  Chodeczka  
  Nr 7 

 
 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
 
a)  jeziora Łąki Zwiastowe 
 

 
Włocławek 
 
gm. 
Boniewo 

10 

 j.Ługowskie  
  w zlewni   
  rzeki  
  Chodeczka  
  Nr 5 

 Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora  Ługowskie       
    (Szczytnowskie), 
b) rzeki Chodeczka od jej 

wypływu z jeziora Ługowskie 
do jej ujścia do jeziora 
Borzymowskie. 

Włocławek 
 
gm. 
Choceń 

67 

j. Małszew- 
   skie  
   w zlewni  
   rzeki Łyna 
   Nr 14 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Burdąskie5d),17(Burdąg) 
b) jeziora Małszewskie5d),17 wraz          

z wodami cieków łączących 
ww. jeziora i odpływu z jeziora 
Małszewskie do m. Rutki.  

Szczytno 
gm. 
Jedwabno 

261 

 j. Nożyce  
    w zlewni  
    rzeki     
    Szkwa 
    Nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Nożyce5d),17(Głębokie) 

wraz z wodami odpływu do 
jeziora Piasutno. 

Szczytno 55 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 j. Okonin  
   na cieku     
   bez  
   nazwy  
   w zlewni  
   rzeki  
   Ruziec 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Okonin14, wody 

odpływu do rzeki Ruziec oraz 
wody dopływów do tych wód. 

Rypin  10 

j. Ostrowąs   
  (Plebanka) 
   w zlewni    
   rzeki  
   Tążyna 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Ostrowąs5d) 

(Plebanka) z wodami jego 
dopływów. 

Aleksan-
drów 

42 

j. Ostro-  
   wickie   
   na rzece   
   Ruziec  
   Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Ostrowickie z wodami 

jego dopływów i wody odcinka 
rzeki Ruziec do jeziora 
Kleszczyn. 

Rypin 56  

 j. Piasutno  
   w zlewni  
   rzeki  
   Szkwa 
   Nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Piasutno5d),17 
wraz z wodami dopływów i odpły-
wu z jeziora Piasutno do rzeki 
Szkwa (Rozoga). 

Szczytno 49 

 j. Pomocnia 
    w zlewni  
    rzeki    
    Wkra 
    Nr 4 

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

Nowy 
Dwór 
Mazo-
wiecki 

 9 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

j. Przytom- 
   ne  
   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 Przytomne5d), 
wraz z wodami jej dopływów oraz 
wody starorzeczy i innych 
zbiorników wodnych o ciągłym 
dopływie lub odpływie do wód 
tego odcinka.  

Gostynin  
 
gm. 
Gostynin 
i Barucho- 
  wo 

38,5 

 j.Radziszew 
   skie  
   w zlewni    
   rzeki  
  Rakutówka  
  Nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Radziszewskie, 
b)  odpływu z jeziora Radziszew-     
    skie do jego ujścia do jeziora   
    Krzewenckie. 

Włocław-
ski  
 
gm. Kowal 
i Barucho-
wo 

7 

 j. Radzynek  
 (Paproty) 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Radzynek14 (Paproty). 

Rypin 7 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 j. Rekowe  
    w zlewni  
    rzeki  
    Omulew    
    Nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Skonieczne17    

  (Skoneczne) 
b) jeziora Średnie17 
c)  jeziora Rekowe17 
d) jeziora Klimek17(Konik) 
e) jeziora Głęboczek17 
wraz z wodami cieku łączącego 
jeziora i rzeki Rekownica od 
wypływu z jeziora Rekowe do jej 
ujścia do rzeki Omulew, 
f)   jeziora Jasne14,17, 
g) jeziora Płociczno14,17    

 (Płociczne) 
wraz z wodami cieku łączącego 
jeziora Jasne i Płociczno. 

Szczytno 231 

 j. Rybnica                                   
  na rzece    
  Rybniczan- 
  ka Nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Rybnica, 
b) rzeki Rybniczanka od wypływu             

z jeziora Rybnica do ujścia 
Kanału "A". 

Obwód znajduje się w gminie 
Włocławek. 

Włocław-
ski  

7 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 j. Sasek 
    Wielki  
    w zlewni  
    rzeki  
    Omulew    
    Nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) strugi Dźwierzutka, 
b) jeziora Małszeweckie17 wraz          

  z dopływami, 
c)  jeziora Sasek Wielki5d),17   

  wraz z dopływami, 
d) jeziora Fręcki 14,17(Fręczek)  
e) rzeki Saska wraz z jeziorem     

  Młyński Staw 14,17 (Janówek)   
  na odcinku do jazu piętrzącego               
  w m. Janowo, 

f)   jeziora Grom5d),17 
g) jeziora Machniacz 14,17  

      (Machnacz) 
wraz z wodami dopływu i odpływu 
strugą Grom do jej ujścia do rzeki 
Saska (Sasek). 

Szczytno 1184 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 j. Sasek  
    Mały  
    w zlewni  
    rzeki  
    Omulew  
    Nr 9 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Świętajno(Narty)5d),17 
b)  jeziora Brajnickie5d),16,17 
 wraz z wodami dopływów i odpły-   
wu rzeką Witówka do jeziora 
Sasek Mały, 
c) jeziora Warchałdzkie17, 
d) jeziora Łaźnica17, 
    z wodami rowu łączącego  
    z jeziorem Sasek Mały, 
e) rzeka Sawica do ujścia do    

  jeziora Sasek Mały, 
f)   jeziora Natać14,17, 
g) jeziora Sedańskie17, 
h) rzeki Saska3 na odcinku od 

jazu piętrzącego w m. Janowo 
do jej ujścia do jeziora 
Sedańskie,  

i)  jeziora Sasek Mały17, 
wraz z wodami odpływu do 
przepustu pod drogą Sasek Wielki 
- Sasek Mały. 

Szczytno 1041 

 j. Skrwilno  
    w zlewni    
    rzeki  
    Skrwa   
    Prawa 
    Nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Skrwilno5b). 

Rypiński 
 
gm. 
Skrwilno 

87 

 j. Skrzy- 
    neckie  
    w zlewni 
    rzeki  
    Rakutów- 
    ka Nr 10 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Skrzyneckie5c). 

Włocław-
ski 
 
gm. 
Barucho-
wo 

26 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 j. Służewo  
    na cieku 
    bez  
    nazwy 
    w zlewni  
    rzeki  
    Tążyna 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Służewo14,  

i wody odpływu do rzeki Tążyna                
z wyłączeniem wód jeziora 
Goszczewo. 

Aleksan-
drów 

4 

j. Szczut- 
   kowskie  
   w zlewni     
   rzeki  
   Lubieńka   
   Nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Szczutkowskie5b), 
b) strugi wypływającej z jeziora 

Szczutkowskie do jej ujścia do 
rzeki Lubieńka. 

Włocław-
ski 
 
gm. 
Choceń 

9 

 j. Świesz  
    w zlewni    
    rzeki  
    Zgło- 
    wiączka  
    Nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Świesz14. 
 

Radziejów 
 
gm. Bytoń 

18 

j. Telążna               
   na rzece   
   Zuzanka 
   i Kanale 
   "A"   
   Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Telążna, 
b) rzeki Zuzanka od źródeł do 

ujścia w km 10+850 do Kanału 
"A" (na drodze Włocławek - 
Płock wraz z odcinkiem Kanału 
"A" od szosy Włocławek - Płock 
do ujścia do rzeki Wisła. 

Włocławek 25 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 j. Trzebow- 
    skie  
    w zlewni    
    rzeki  
    Raku- 
    tówka  
    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 zbior-
ników wodnych o ciągłym 
dopływie lub odpływie do wód 
tego odcinka.  

Włocławek 
 
gm. 
Barucho-
wo 
i 
Kowal 

9 

 j.Toczyłowo  
   w zlewni  
   rzeki 
   Ełk 
   Nr 43 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Toczyłowo5b) 
b) cieku bez nazwy od rzeki Ełk 

do jeziora Toczyłowo, 
c) cieku z m. Rydzewo do jeziora 

Toczyłowo, 
d) cieku do jeziora Toczyłowo 

powyżej m. Toczyłowo od 
strony wschodniej, 

e) cieku do rzeki Ełk powyżej 
m. Toczyłowo (wypływ z jeziora 
Toczyłowo). 

Grajewo 105 

 j. Wałpusz  
    w zlewni  
    rzeki  
    Omulew 
    Nr 17 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jezioraLemańskie14,17(Lemany) 
b)  jeziora Wałpusz5d),17 
c) rzeki Wałpusza na odcinku          

do przepustu drogowego               
w m. Młyńsko. 

Szczytno 455 

 
j.Wikaryjskie  
   na rzece  
   Rybni- 
   czanka 
   Nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a)  jeziora Wikaryjskie5c) 
b)  jeziora Widoń5c) 
c)  rzeki Rybniczanka do jej ujścia 

do jeziora Radyszyn. 

Włocławek 75 
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Nazwa 
obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 
Położenie 

/powiat 
/gmina 

Pow. 
[ha] 

 j. Zdworskie  
    w zlewni    
    rzeki  
    Wielka     
    Struga 
    Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
a) jeziora Zdworskie5d) wraz 

z jego dopływami oraz kanałem 
odpływowym z jeziora do 
mostu drogowego w miejsco-
wości Zaździerz.  

 
Płock 
 
gm. Łąck 

 

343 

Uwaga: Wszystkie obwody obejmują również nie wymienione 
wyżej: dopływy, wody starorzeczy i inne zbiorniki wodne 
połączone ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływem  
lub odpływem do wód tego odcinka rzeki, cieku. 
 
2. Jeziora na wodach stojących 

Nazwa akwenu Miejscowość Pow.[ha] 
 j. Białe  k/Gostynina  148,00 
 j. Czarne14  Gostynin   4,00 
 j. Czarne  Baruchowskie14                    Baruchowo   6,00 
 j. Czarne Włocławskie14  Włocławek       6,00 
 j. Kocioł14  Gostynin      4,00 
 j. Łazieniec  Aleksandrów Kuj.      3,00 
 j. Łuba  Włocławek     12,00 
 j. Mierucie  Grajewo 32,00 
 j. Zielonka14,17  Szczytno 6,00 
 

3. Wody drobne  

Nazwa akwenu Miejscowość/gmina Pow.[ha] 
Basen14 Brwinów 2,00 
Zalew Chorzele14  Chorzele 5,00 
Glinianki Bagienice14 gm. Chorzele 3,00 
Glinianki Błonie14, 24 Błonie  6,00 
Glinianki Gołków i Głosków14 Piaseczno  18,00 
Glinianki Kępiste Borowe14 gm.Zaręby Kościelne  3,00 
Glinianki Natolin13,14,24 k/Grodziska Maz.  19,00 
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Glinianki Szczęśliwice14 Warszawa Ochota  7,00 
Glinianki Tłuszcz14 Mokra Wieś  3,00 
Glinianki Zielonka25 Zielonka k/W-wy  26,00 
Zbiornik Kałamarz14 Łomża  1,00 
 Kolejniak 9,14,20  Sulejówek  4,00 
Moczydło-Jeziórko14 Karczew  4,00 
Stawy w Parku Miejskim9,14 Pruszków  7,00 
Staw Jedwabne14 Jedwabne  3,00 
Staw Kozioł Wincenta14 Kozioł  0,35 
Staw Koziorożec14 Warszawa Włochy 1,00 
Staw Kobylocha17 Szczytno  39,00 
Staw Krzywie14 gm. Zgierz 21,00 

 Staw Ruda14 
 Nadleśnictwo  
 Ruda pow. Włocławek 

3,00 

 Staw Rutki14  Zambrów 0,50 
 Staw Talar14 w tym: 
          Talar14 prawa strona 
           i Talar14 Montoprzem 

Ldzań 
gm. Dobroń 

 
3,40 
2,00 

 Staw Wielgie14  Wielgie 4,20 

 Staw Wymysłów Cegielnia14 
 Wymysłów Francuski 
 gm. Dobroń 

4,50 

 Zalew w Makowie Maz.14   Maków Mazowiecki  17,00 
 Zalew Zalesie Dolne14  Piaseczno 8,00 
 Zbiorniki Skoki 12,14  Dąb  52,00 
 

 

II. Wody górskie 

Nazwa 
rzeki 

Odcinek rzeki Gminy 
Ograniczenia 
połowowe  

 
rz. 
Jeziorka10 
 

od źródeł do zbiornika                         
w Głuchowie,  
z wyłączeniem 
zbiorników                       
w Osieczku10,14                   

(powyżej m. Jeziórki)                 

Mszczonów 
Pniewy  
Grójec 

Połów ryb 
odbywa się  
na przynęty 
sztuczne, 
wyłącznie 
metodami: 
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i Głuchowie10,14                    spinningową  
lub muchową  

 
rz.  
Rządza10 
 

od źródeł do mostu 
kolejowego na trasie 
Mińsk Maz. - Tłuszcz                      
z wyłączeniem 
zbiorników                           
w m. Witkowizna10,14                   

i m. Rządza10,14                    

Kałuszyn 
Jakubów 
Dobre 
Stanisławów
Poświętne 

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

 
rz. 
Skrwa   
Prawa 10  
Nr 1 

od mostu drogowego           
w Tłuchówku do jazu    
w m. Radotki. 
Uwaga: w części 
odcinka zlokalizowane 
są rezerwaty: 
„Brudzeńskie Jary”                      
i „Sikórz”, w których 
obowiązuje całkowity 
zakaz połowu ryb. 

Brudzeń  
Sierpc 
Tłuchowo 

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

rz. Wissa10  
od mostu w m. Skaje              
do mostu w m. 
Rydzewo 

Szczuczyn, 
Wąsosz, 
Radziłów 

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

 
Wędkowanie w wodach górskich jest dozwolone po uiszczeniu 
składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód 
oraz składki uzupełniającej (górskiej) do wód nizinnych, trwale 
umieszczonej w legitymacji członkowskiej PZW.  
 
 
 
 
 


