
Wykaz wód udostępnionych do wędkowania

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

Data Łowisko
Złowione ryby

Gatunek 
[symbol]

Liczba 
[szt.]

Masa  
[kg/cm]

Gatunek 
[symbol]

Liczba 
[szt.]

Masa  
[kg/cm]

Gatunek 
[symbol]

Liczba 
[szt.]

Masa  
[kg/cm]

OKRĘG MAZOWIECKIInstrukcja wypełniania 
rejestru amatorskiego połowu ryb

Należy używać następujących form zapisu danych:
Data:  miesiąc/dzień – np. 06/01 (tzn. pierwszy czerwca)
Łowisko: akwen/najbliższe miasto – np.: Wisła/Otwock
Gatunek ryby – użyj symboli: 
AM – amur KR – krąp SI  – sieja 
BO – boleń LE – leszcz SU – sum
BR – brzana LI –  lin SZ – szczupak 
CE – certa LP – lipień SW – świnka 
JA – jaź LO – łosoś SP  – sapa 
JE – jelec MI – miętus TB – tołpyga biała
JZ – jazgarz OK – okoń TP – tołpyga pstra 
KA – karp PL – płoć TW – troć wędrowna
KL – kleń PP – pstrąg potokowy UK – ukleja 
KP – karaś pospolity PT – pstrąg tęczowy WE – węgorz 
KS – karaś srebrzysty SN – sandacz WZ – wzdręga 

Dodatkowe uwagi dot. zapisów:
– datę i  łowisko wpisujemy przed rozpoczęciem wędkowania.
–  rejestr obejmuje tylko te ryby, które zabieramy z łowiska.
–  ryby objęte limitem ilościowym (zgodnie z § 10 ust.2) należy wpisać do 

rejestru niezwłocznie po złowieniu, przed przystąpieniem do dalszego 
połowu, 

–  w przypadku ryb nie objętych limitem ilościowym gatunek, liczbę sztuk 
oraz szacowaną masę należy wypełnić po zakończeniu łowienia, ale 
przed opuszczeniem łowiska.

–  w przypadku ryb drapieżnych, w rubrykę „Masa” należy wpisać długość 
całkowitą w cm.

Jeżeli rejestr zostanie wypełniony przed końcem sezonu, wędkarz 
winien niezwłocznie pobrać kolejny rejestr.  

Wypełniony rejestr należy zdać przy dokonaniu opłat na następny sezon.
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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 Ochnia28, 
b) rzeki Ochnia

Łódź
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

REJESTR AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

w roku  ...........................

Imię  
i nazwisko  ................................................................

Koło PZW   ................................................................

Nr karty wędkarskiej .................................................

Data wydania rejestru  ..............................................

Data zwrotu  rejestru  ................................................

Data Łowisko
Złowione ryby

Gatunek 
[symbol]

Liczba 
[szt.]

Masa  
[kg/cm]

Gatunek 
[symbol]

Liczba 
[szt.]

Masa  
[kg/cm]

Gatunek 
[symbol]

Liczba 
[szt.]

Masa  
[kg/cm]
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