Załącznik nr 1

Szczegółowe Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie
Rozdział I WSTĘP
§ 1.
1.Wędkowanie w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie (zwanego dalej OM PZW) odbywa
się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),
Rozporządzeniu MRiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003), Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW i zapisach zawartych
w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką – wydanym przez OM PZW (zwanym dalej Zezwoleniem).
2.Wędkujący ma obowiązek samodzielnego zapoznania się ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami.
3.Zezwolenie zawiera obowiązkowy rejestr amatorskiego połowu ryb. Wędkarze, którzy nie zwrócą rejestru, nie będą mogli nabyć
Zezwolenia na kolejny rok. W wyjątkowych przypadkach (zagubienie dokumentów, kradzież) dopuszczalne będzie złożenie
stosownego oświadczenia.
4.Zasady wędkowania obowiązujące w wodach OM PZW (zwane dalej Zasadami), stanowią zbiór przepisów dotyczących uprawiania
wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Zasad obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących
w użytkowaniu OM PZW, zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.
Rozdział II PRAWA WĘDKUJĄCEGO
§ 2.
1.Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez OM PZW mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające
kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego
do rybactwa.
2.Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi
zmianami.
3.Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4.Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania
w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
5.Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb,
limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami: - bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę; - wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień niniejszych
Zasad; - wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami; - członkowi PZW
do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
6.Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę
wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez
prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww.
niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się
prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
7.Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione
w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom,
wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania
opiekuna na jedną wędkę.
8.Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie
szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie
PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną
wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
9.Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

Rozdział III OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO
§ 3.
1.Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, czy dane łowisko należy do OM PZW
i zapoznania się z przepisami na nim obowiązującymi.
2.W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie: kartę wędkarską i aktualne Zezwolenie.
3.Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu
stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w Rozdziale V Zasad. Odstępy te mogą być
zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
4.W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego.
5.Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać
z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6.Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu
na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7.Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim wędkarskie zawody sportowe, prowadzone
odłowy kontrolne lub zarybienie. W przypadku zawodów obowiązek ten dotyczy imprez sportowych zgłoszonych do okręgowego
terminarza zawodów.
8.W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe,
nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić Policję, Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, Zarząd
najbliższego Koła i biuro OM PZW.
9.Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać na adres OM PZW, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii
nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.
Rozdział IV ZASADY WĘDKOWANIA
§ 4. Wędka i uzbrojenie
1.Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana
jest linka zakończona:
1) w metodzie gruntowo-spławikowej jednym haczykiem z przynętą naturalną, albo
2) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, 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
3) w metodzie spinningowej przynętą sztuczną, uzbrojoną w nie więcej niż trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż
szerokość przynęty (z tolerancją do 2 mm), przy czym haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób,
aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
4) w metodzie podlodowej:
a) 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, albo
b) 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.
§ 5. Przynęty i zanęty
1.Jako przynęty mogą być stosowane: przynęty naturalne (zwierzęce i roślinne) oraz przynęty sztuczne.
2.Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części.
3.Zabrania się stosować, jako przynęt/zanęt/: zwierząt i roślin chronionych, ikry ryb oraz ryb wymienionych w § 7 ust. 6 i 8 oraz raków.
4.Ryby jako przynęty/zanęty:
1) na przynętę mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nieobjęte wymiarem ochronnym, nieznajdujące się w okresie ochronnym,
niepodlegające ochronie gatunkowej;

2) ryby przeznaczone na przynętę muszą pochodzić z łowiska, w którym są/będą użyte;
3) dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę metodą gruntowo-spławikową, pozyskiwanie ryb na przynętę
przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek
sieci nie może być mniejsza niż 5 mm;
4) ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym humanitarne warunki lub
w siatce - jak w § 7 ust. 3;
5) w czasie połowu ryb metodą podlodową zabrania się stosowania martwej lub żywej ryby, jako przynęty.
5.Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Ponadto do przynęt tych umownie zalicza
się też sery.
6.OM PZW może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.
7.Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów (naturalnych lub sztucznych).
§ 6. Wędkowanie
1.W wodach użytkowanych przez OM PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem:
1) wód krainy pstrąga i lipienia /wymienionych w wykazie wód OM PZW, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu
tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca,
2) połowu metodą podlodową, gdzie zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj od zmierzchu do świtu.
2.Ze środków pływających wolno wędkować w okresie od 1 maja do 31 grudnia (z zachowaniem ograniczeń zapisanych w Zezwoleniu
indeksami: 14, 17 i 22).
3.Od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz połowu ryb „na żywca” i „na martwą rybkę” oraz zakaz spinningowania z użyciem
przynęty o długości powyżej 5 cm (nie dotyczy wód górskich).
4.Wędkowanie „na żywca” jest dozwolone po 30 kwietnia i tylko z brzegu lub z zakotwiczonej łodzi, przy czym lina służąca kotwiczeniu
między kotwicą a burtą łodzi nie może być dłuższa niż dwukrotna głębokość łowiska.
5.Ponadto wędkarzowi nie wolno:
1) łowić ryb w oznakowanych miejscach ochronnych (takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki), obrębach ochronnych
i obrębach hodowlanych;
2) łowić ryb z naruszeniem ograniczeń miejscowych (lokalnych), wskazanych indeksami w Wykazie wód udostępnionych
do wędkowania;
3) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz
przepławek (zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi
denne);
4) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu;
5) wędkować z łodzi zakotwiczonej na oznakowanych torach żeglugi wodnej;
6) wędkować z mostów i kładek;
7) łowić metodą “szarpaka”/”drachowania”, narzędziami kaleczącymi, przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły
(z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem);
8) stosować sztucznego światła (do lokalizacji lub wabienia ryb);
9) łowić ryb przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego;
10)łowić ryb przez ich głuszenie, stosowanie środków wybuchowych, środków trujących lub odurzających;
11)łowić ryb więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w przypadku ryb łososiowatych i lipieni – więcej niż jedną wędką;

12)sprzedawać złowionych ryb, rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem
wędkowania.
§ 7. Złowione ryby
1.Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania (zgodnie z limitem połowu i przepisami) należy uśmiercić bezpośrednio
po złowieniu.
2.W przypadku połowu metodą podlodową wszystkie ryby przeznaczone do zabrania (zgodnie z limitami połowu i przepisami) należy
uśmiercić bezpośrednio po złowieniu, a zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach lub torbach.
3.W przypadkach nie wymienionych w § 7 ust.1 i 2 ryby przeznaczone do zabrania zgodnie z limitem połowu i przepisami dotyczącymi
ich ochrony, można przetrzymywać w stanie żywym - wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych
obręczach o średnicy minimum 40 cm i długości minimum 80 cm, lub w specjalistycznych workach karpiowych, z tym że okres ich
przechowywania nie może być dłuższy niż 24 godziny (zakaz podmieniania złowionych i przetrzymywanych ryb w siatce).
Ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić przed opuszczeniem łowiska.
4.Ryby objęte limitem ilościowym (zgodnie § 10 ust. 2) przeznaczone do zabrania, należy niezwłocznie po złowieniu wpisać do rejestru
amatorskiego połowu ryb.
5.Każdy wędkarz osobno musi przechowywać złowione przez siebie ryby.
6.Zabronione jest przetrzymywanie, posiadanie, zabieranie ryb:
1)objętych ochroną gatunkową w przepisach o ochronie przyrody lub miejscową ochroną w postaci zakazu zabierania ryb danego
gatunku w określonym miejscu;
2)w ustalonych dla nich okresach ochronnych lub w okresach zakazu ich zabierania;
3)poniżej wymiarów ochronnych lub poniżej wymiarów gospodarczych;
4)w liczbie przekraczającej dobowy limit połowu.
7.Ryby objęte zakazem przetrzymywania i zabierania muszą być bezwzględnie, niezależnie od ich kondycji, niezwłocznie i z pełną
ostrożnością wypuszczone do wody.
8.Ryb z gatunków obcych/inwazyjnych, a w szczególności takich jak: trawianka, babka łysa, babka rurkonosa, babka szczupła,
czebaczek amurski, sumik karłowaty - po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
Rozdział V METODY POŁOWU
§ 8.
1.W wodach OM PZW zabroniony jest połów (polowanie) kuszą, połów metodą trollingową, jednoczesne łowienie różnymi metodami.
§ 9. Dozwolone metody połowu
1.Metoda gruntowo-spławikowa. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
1) łowiąc z brzegu – 10 m,
2) między łodziami lub brodząc – 25 m,
3) między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m.
2.Metoda spinningowa. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku. W czasie spinningowania
nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
1) łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m,
2) łowiąc z łodzi – 50 m.
3.Metoda muchowa. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek
o szpuli ruchomej i sznur muchowy. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania
przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy.
Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli
wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:
1) z brzegu lub brodząc – 25 m,
2) z łodzi – 50 m.

4.Metoda podlodowa. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę,
a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci
jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem
o pojedynczym ostrzu.
Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących, wykonywać
otwory w lodzie o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
Rozdział VI OCHRONA RYB
§ 10.
1.Wymiar ochronny i gospodarczy ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
2.W wodach OM PZW obowiązują następujące wymiary ochronne i gospodarcze, limity połowu oraz okresy ochronne i okresowe
zakazy zabierania ryb:
Okresowy
L
Wymiar
ochronny Limit połowu w ciągu doby
Gatunek
zakaz zabierania
p.
i gospodarczy
/ w godz. 0.00 – 24.00 /
[od - do]
1szt.
1. Boleń
45 cm
01.01 – 30.04
(lub brzana, lub szczupak, lub sandacz)
1 szt.
2. Brzana
50 cm
01.01 – 30.06
(lub boleń, lub szczupak, lub sandacz)
3.

Certa

30 cm

5 szt.

4.

Jaź

35 cm

3 szt.
(lub kleń)

5.

Jelec

15 cm

6.

Jesiotr ostronosy

7.

Jesiotr
syberyjski i rosyjski

8.

Karaś pospolity

20 cm

10 szt.

9.

Karp

30 cm
(nie dotyczy rzek)

2 szt.

10. Kleń

35 cm

3 szt.
(lub jaź)

11. Lin

30 cm

3 szt.

12. Lipień

30 cm

13. Łosoś

35 cm

14. Miętus

25 cm

15. Okoń

15 cm****

16. Pstrąg Potokowy

30 cm

01.01 – 30.06*

01.01 – 31.12
1 szt. **

17. Pstrąg tęczowy

2 szt.
(lub pstrąg potokowy)
1 szt.
(lub z troć wędrowna)

01.03 – 31.05
01.10 – 31.12***
01.12 – koniec lutego

3 szt.
dotyczy ryb powyżej 25 cm
2 szt.
(lub lipień)

01.09 – 31.12

3 szt.**

18. Rozpiór

25 cm

19. Sandacz

55 cm

20. Sapa

25 cm

21. Sum

70 cm

1 szt.
(lub szczupak, lub boleń, lub brzana)

01.01 – 31.05

1 szt.

01.11 – 31.05

22. Szczupak

60 cm

1 szt.
(lub sandacz, lub boleń, lub brzana)

01.01 – 30.04

23. Świnka

25 cm

01.01 – 15.05

24. Troć wędrowna

35 cm

1 szt.
(lub łosoś)

01.10 –31.12

25. Węgorz

60 cm

2 szt.

01.12 – 31.03

26. Wzdręga

15 cm

* poniżej zapory we Włocławku od 1 września do 30 listopada,
** dotyczy tylko wód drobnych (Rozdział I. Wody nizinne pkt. 3 w Wykazie wód udostępnionych do wędkowania).
*** w pozostałym okresie od czwartku do niedzieli, a na odcinku poniżej zapory we Włocławku od 1 grudnia do końca lutego
i w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu od piątku do niedzieli,
**** nie dotyczy obwodów rybackich:Zbiornika Zegrzyńskiego na rzece Narew Nr 7 oraz Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5.
3.Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresowego zakazu zabierania dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny
od pracy, zakaz ulega skróceniu o ten dzień (nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego).
4.Zakazowi połowów wędkarskich podlegają gatunki ryb i minogów prawnie chronionych, a w szczególności: głowacz białopłetwy, kiełb
białopłetwy, kiełb Kesslera, koza pospolita, koza złotawa, minóg strumieniowy, minóg rzeczny, minóg ukraiński (poleski), piekielnica,
różanka, strzebla błotna, piskorz i śliz.
5.Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
6.Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, płoci, krąpia, karasia srebrzystego i leszcza oraz gatunków ryb wymienionych w § 7 ust. 8.
7.Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów gospodarczych,
okresowych zakazów zabierania i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy
o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
Rozdział VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§11.
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
1) funkcjonariuszy Policji,
2) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
3) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
4) strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
5) strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
6) strażników Straży Leśnej,
7) strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
8) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
9) upoważnionych przedstawicieli OM PZW, na użytkowanych przez niego wodach.
2.Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3.Naruszenie niniejszych Zasad przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym
i Statutu PZW.
I. Ograniczenia miejscowe (lokalne) – wskazane indeksami w wykazie wód.
1. Obręby ochronne i odcinki, na których obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb, ustalone przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego:

Zbiornik/Rzeka
Narew
(obwód rybacki
rz. Narew Nr 8)

Obręb/
Odcinek
Zapora
Dębe

Okres
trwania
cały rok

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

Zbiornik
Zegrzyński
na rzece Narew Nr 7

Zegrze

od 1 XI
do 31 III

obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym
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 miejscowości
Młodzianowo, aż do jej ujścia do rzeki Orzyc.

od 15 X
do 31 III

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.

Kanały:
„Ciepła
Woda”
„Zimna
Woda”

cały rok

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”) do ZE
Ostrołęka, do szczytu najbliższej ostrogi na prawym brzegu rz. Narwi,
b) od strony południowo – zachodniej; linia 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.

Zbiornik Włocławski
na rzece Wisła Nr 5

obręb
ochronny
nr 1

od 15 III
do 30 VI

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.

Zbiornik Włocławski
na rzece Wisła Nr 5

obręb
ochronny
nr 2

od 1 I
do 30 IV

Zbiornik Włocławski
na rzece Wisła Nr 5

obręb
ochronny
nr 3
w rejonie
zapory

Wisła
(obwód rybacki
rz. Wisła Nr 3)

Narew
(obwód rybacki
rz. Narew Nr 6)

Most
Siekier kowski

cały rok

Obręb obejmuje wyłącznie obszar odnogi (zatoki) w Zarzeczewie. Obręb usytuowany
jest na prawnym brzegu Zbiornika Włocławskiego na 672,8 km.
Dla stanowiska górnego zapory granica przebiega od osi stopnia wodnego w górę zbiornika,
po osi prawej kierownicy awanportu górnego do 674,00 km, a następnie prostopadle do osi
rzeki w kierunku brzegu prawego, 100 m przed prawym brzegiem skosem w lewo,
w kierunku końca umocnień betonowych zapory czołowej przy prawym brzegu.

Zbiornik Włocławski
na rzece Wisła Nr 5

obręb
ochronny
nr 4
w rejonie
zapory

cały rok

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 do osi rzeki
do linii umownej przeprowadzonej 50 m, równolegle do prawego brzegu w kierunku zapory
do 675,05 km, następnie prostopadle do prawego brzegu.
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.

Zbiornik Włocławski
na rzece Wisła Nr 5

obręb
ochronny
nr 5

od 1 X
do 30 IV

Obręb obejmuje odcinek Zbiornika Włocławskiego - zatokę ujęcia wody przez spółkę PKN
Orlen S.A. w Płocku od połączenia zatoki z rzeką Wisłą w km 635+500 prawą linią brzegową
z biegiem nurtu w górę do połączenia zatoki z rzeką Wisła w km 635+600 z granicą
stanowiącą linię prostą przecinającą punkty połączenia zatoki z rzeką.

2. Na wyrobisku po żwirowym Gnojno w okresie od 1 stycznia do 31maja oraz od 1 grudnia do 31 grudnia obowiązuje całkowity zakaz
połowu ryb. (Indeks 2 w Zezwoleniu)
3. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Saska od jeziora Janówek w dół rzeki (teren ZR Janowo). (Indeks 3
w Zezwoleniu)
4. Zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi, poza szlakiem żeglownym w obszarze Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego, który 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.
(Indeks 4 w Zezwoleniu)

5. Zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi: (Indeks 5 w Zezwoleniu)
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, jeziora: Toczyłowo, Skrwilno i Szczutkowskie,
c) od 01.05 do 31.10 – jeziora: Lubiechowskie, Skrzyneckie, Wikaryjskie i Widoń,
d) przez cały rok.
6. W rzece Wiśle od mostu drogowego w m. Góra Kalwaria do ujścia rz. Narew obowiązuje całkowity zakaz wędkowania na błystkę
podlodową. (Indeks 6 w Zezwoleniu)
7. 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 7 w Zezwoleniu)
8. Na odcinku rzeki Jeziorki od jazu w miejscowości Głuchów między stawami dzierżawionymi przez Rybacki Zakład Doświadczalny
w Żabieńcu do górnej granicy stawów obowiązuje zakaz wędkowania. (Indeks 8 w Zezwoleniu)
9. Całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową w wodach: Kolejniak, stawy w Parku Miejskim w Pruszkowie. (Indeks 9
w Zezwoleniu)
10. W wodach górskich: rz. Rządza (oraz w zbiornikach: w Witkowiżnie i Rządzy), rz. Jeziorka, rz. Skrwa Prawa, rz. Wissa obowiązuje
zakaz zabierania i posiadania ryb łososiowatych (pstrąga potokowego i lipienia) oraz obowiązek stosowania haków
bezzadziorowych i podbieraka. (Indeks 10 w Zezwoleniu)
11. Wędkowanie w jeziorze Pomocnia dozwolone jest z łodzi wypożyczonych w stanicy wędkarskiej. (Indeks 11 w Zezwoleniu)
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 w Zezwoleniu)
13. Na gliniankach w Grodzisku Mazowieckim – Natolin obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego (za wyjątkiem łódek
zanętowych). Na gliniance „Kwaszarnia” zakaz połowu na „żywca” oraz „na martwą rybkę”. (Indeks 13 w Zezwoleniu)
14. Całkowity zakaz połowu ryb z jednostek pływających w wodach. (Indeks 14 w Zezwoleniu)
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 w Zezwoleniu)
16. Na Jeziorze Brajnickim dozwolone jest zabieranie złowionych karpi od 1 lipca do 30 września. (Indeks 16 w Zezwoleniu)
17. Zakaz wędkowania nocą z jednostek pływających (od zmierzchu do świtu) w jeziorach. (Indeks 17 w Zezwoleniu)
18. 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 701/227/21 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z 11 maja 2021 r. (Indeks 18 w Zezwoleniu)
19. Od zapory Zbiornika Włocławskiego do 676 km biegu rzeki Wisła w okresie od 1 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb
metodą spinningową. (Indeks 19 w Zezwoleniu)
20. Zakaz stosowania sypkich zanęt wędkarskich (dozwolone nęcenie tylko zanętą w formie ziarnistej – pszenica, kukurydza, pelet,
pęczak, itp i naturalnej - białe robaki, ochotka, itp., z wyłączeniem zawodów wędkarskich, podczas których dozwolone jest użycie
zanęty o objętości nie większej niż 6 litrów. Dotyczy stawu Kolejniak oraz zalewu w Repczycach. (Indeks 20 w Zezwoleniu)
21. Na zbiorniku Niewiadoma i jeziorze Wilanowskim obowiązuje całkowity zakaz zabierania szczupaka i sandacza oraz zakaz połowu
„na żywca” oraz „na martwą rybkę”. (Indeks 21 w Zezwoleniu)
22.Na Zbiorniku Zegrzyńskim od 1 maja do 15 czerwca obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających na obszarze:
- położonym na południe od linii prostej łączącej most drogowy w Zegrzu (przyczółek w Zegrzu Południowym) z Hotelem REWITA
w Ryni, ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi,
- ujściowym odcinku rzeki Bug od miejscowości Kania Nowa (skrzyżowanie ul. Nadburzańskiej z ul. Szeroką) do jej ujścia
w miejscowości Arciechów z granicą w osi nurtu rzeki Narew. (Indeks 22 w Zezwoleniu)

23. Zakaz zabierania i posiadania drapieżników - szczupaka, sandacza i bolenia – obowiązuje na:
- odcinku rzeki Wisły w Warszawie od mostu południowego do m/ostu Marii Curie Skłodowskiej,
- Kanale Żerańskim od ul. Modlińskiej (Warszawa) do ul. Zegrzyńskiej (Nieporęt). (Indeks 23 w Zezwoleniu)
24. Regulamin łowisk „ZŁÓW I WYPUŚĆ” administrowanych przez Okręg Mazowiecki PZW obowiązuje na: (Indeks 24 w Zezwoleniu)
 Gliniance „Nowa - Babska” w Błoniu,
 Gliniance „Kopalnia” w Grodzisku Mazowieckim
1) Na w/w łowiskach wszystkie złowione ryby należy niezwłocznie wypuścić z powrotem do łowiska, w którym zostały złowione.
2) Podczas zawodów wędkarskich, zgłoszonych do działu sportu OM PZW i odbywających się pod opieką licencjonowanego
sędziego, obowiązują aktualne regulaminy zawodów w dyscyplinach wędkarskich.
3) Wędkarze indywidualni oraz organizatorzy zawodów nieprzestrzegający zasad utrzymania porządku i czystości na brzegach,
łamiący ogólnie przyjęte normy zachowania lub zasady niniejszego regulaminu będą pozbawiani prawa wędkowania na łowisku
lub obciążani kosztami sprzątania.
4) W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa zawarte w MRiRW oraz aktualnych zasadach
wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW. Na w/w łowiskach w szczególności egzekwowane będą przepisy
dotyczące:
 kontroli samochodów i bagaży przez uprawnione służby w przypadku podejrzenia łamania zasady „ZŁÓW I WYPUŚĆ”,
 obowiązku opuszczenia łowiska przez wędkarzy indywidualnych na czas rozgrywania zawodów wędkarskich opisanych
w pkt. 2) niniejszego Regulaminu.
5) Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.
25. Na Gliniankach w Zielonce dopuszcza się stosowanie zanęt spożywczych i innych w ilości nie przekraczającej 6 litrów dla jednego
wędkarza na dobę. (Indeks 25 w Zezwoleniu)
26. Na odcinku Kanału Żerańskiego od 1 marca do 30 czerwca obowiązuje okresowy zakaz amatorskiego połowu ryb od Śluzy Żerań
im. inż. Tadeusza Tellingera do ujścia kanału do rzeki Wisły wraz ze zbiornikami wyrównawczymi śluzy: północnym
(tzw. zimowiskiem barek) oraz południowym (tzw. kotnikiem). (Indeks 26 w Zezwoleniu)
27. Na obszarze Zbiornika Zegrzyńskiego od progu zapory w Dębem do linii prostopadłej do osi zbiornika przebiegającej w odległości
50 m. od prawej kierownicy stopnia piętrzącego oraz w odległości 50 m. na całej długości lewej kierownicy obowiązuje zakaz
połowu ryb.(Indeks 27 w Zezwoleniu)
28. Na zbiorniku Starówka (obw. ryb. rzeki Bzura Nr 1) obowiązuje zakaz połowu z pomostów, grobli czołowej, grobli między stawami,
wyspy i tafli lodowej. Iindeks 28 w Zezwzoleniu)
Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu Mazowieckiego
PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.ompzw.pl

