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Załącznik Nr 3

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2017.
Obowiąki i ograniczenia ogólne: na wodach Okręgu Maz. obowiązuje "Rąulamin Amatorskiąo Połowu Ryb PZW oraz rejestr
połowów wędkarskich. Wędkaze, któny nie zvrócą Ęestrów połowów za popzedni rok, nie otzymają zezwolenia
na wędkowanie na rok następny. W wyjątkorłych prrypadkach (zagubienie dokumentów, kradzież) dopuszczalne będzie
złożenie stosownego oświadczenia.

Ogran iczenia szcząólne dotyczące wod Okręg u Mazowieckiego :

obęby ochronne i odcinki, na których obowiąuje częściowy zakaz amatorskiąo połowu ryb, ustalone przezZarądWojewództwa
Mazowieckiego i Wojewodę Kujawsko - Pomonskiego:

ll.
1,

Zbiomik / Rzeka
Obręb/

Odcinek
Okres

tnrania
Granice obrębu (odcinka)

Narew
(obwód rybacki
z. Narew Nr8)

Zapora
Dębe

caĘ rok

odcinek zeki Narew od zapory w Dębem do betonowego kolektora (budowla zzutowa
z uzyszczalni ścieków) na kilometze 19+600 biegu zeki (miejscowość Poddębe) z granicą
pzebiegającą prostopadle do nuńu rzeki.

Zbiomik
Zegzyński
na żece
Narew Nr7

Zegue od 1Xl
do 31 lll

obszar wodny opisany granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegzu Północnym w popzek
czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 30 na lewym bzegu,
dalej linią bzegową do mostu drogowego w Zegzu a następnie wzdłuż prawej linii bzegowej
do tablicy 32 km,

Ozyc
(obwód rybacki
z ozyc Nll)

ujście
Węgierki

od15X
do 31 lll

przyujściowy odcinek zeki Węgierka: 200 metrów powrzej mosfu w miejscowości Młodzianowo,
aż do jej ujścia do zeki Ozyc.

Narew
(obwód rybacki
z Narew Nr8)

ujęcE
Nowy Dwór
Maz.

od .1 Xl
do 31 lll

kanał łączący nuń zeki Narew (5 kilomeh biegu zeki) z ujęciem wody do potzeb produkcyjnych

dawnej Polleny Nowy Dwór Mazowiecki - na całej jego długości, wyznaczonej opaską
z elementów betonowych i kamiennych (nabzeże północno - wschodnie).

Wisła
(obwod rybacki
z. Wisła Nr3)

Most
Siekier -

kowsk

od 15.X
do 31 lll

odcinek zeki lMsły powyzej Mostu Siekierkowskiego, wĘcznie z pońem piaskami na lewym
bząu. Granice przebiąają
a) od strony północnej: linia powstała z połączenia pólnocnych krańów podstaw

fundamentowych pylonów Mostu Siekierkowskiego na lewym iprawym bzegu zekiWisly,
b) od strony południowej: linia powstała z połączenia głowicy ostrogi regulacyjnej, usytuowanej

na lewym bzegu zeki Wisły powyżej pońu piaskarni, z wejściem (awanpń górny) do
przystani Warszawskiego Klubu Wodniaków Polskiego Towazystwa Turystyczno-
Krajoznawczego im. Stanisława Gabryszewskiego.

Zakaznie dotyczy uprawiania amatorskiego połowu ryb z prawĘo bzegu zeki.

Narew
(obńd rybacki
z. Narew Nr6)

Kanały:

,Ciepła
Woda"

"Zimna
Woda

cały rok

Zakaz amatonkiego połowu ryb na odcinku zeki Narew w Ęonie 152 km, włącznie z kanalami
ZE OstrĘka na lewym bzegu. Granice pzebiegają
a) od strony połnocno - wsńodniej; linia wyprowadzona z dalszej krawędzi nasypu żemnąo

wykonanąo powrzej kanału poboru wody (Ew, 
"żmna 

woda") do ZE Ostrolęka, do szczytu
najbliższejosbogina prawym bząu z. Nanri,

b) od strony południowo - zaciodniej; linia wyprowadzona z dalszej krawędzi betonowyń
umocnień bzegu zeki poniżej kanału zzutowego (tłv. 

"ciepła 
woda") ZE OstrĘka,

do szczytu najbliższejostrogina prawym bzegu z. Nanri.
Zakaznie dotyczy uprawiania amatorskiąo polowu ryb z prawego bząu zeki,

Zbiomik
włocławskina
rzece Wisła Nr 5

obęb
ochronny
nr1

od 15,1ll

do 30.Vl

Obręb obejmuje wyłącmie łrchy, starozecza iwszystkie boczne odnogi znajdujące się na lewym

bząu Zbiornika Włocławskiąo, od miejsca ujścia do zbiomika Strugi Rudy na 662 km do ujścia
do ńiomika Strugi Zuzanki na 665 km. Do obrębu włącza się również 600 metrowe odcinki
pzyuiściowe struoi Rudv i sfuoizuzanki.

Zbiomik
włocławskina
zece Wsła Nr 5

obęb
ochrcnny
nr2

od 1.1

do 30.1V

Obręb oĘmuje wyłącmie obszar odnogi (zatoki) w Zarzwzewie. Obręb usytuowany
jest na prawnym bzegu Zbiomika Włoc{awskiego na 672,8 km.

Zbiomik
włocławskina
zece Wsła Nr 5

obręb
ochronny
nr3
w rejonie
zapory

cały rok

Dla stanowiska górnego zapory granica pzebiąa od osi stopnia wodnego w górę zbiomika, po

osi prawej kierownicy awanpońu górnąo do 674,00 km, a następnie prostopadle do osi zeki
w kierunku bzegu prawąo, 100 m pzed prawym bzegiem skosem w lewo, w kierunku końca

umocnień betonowych zapory czołowej przy prawym bzegu,



Zbiomik
włocławskina
zece Wisła Nr 5

obręb
ochronny
nr4
w rejonie
zapOry

cały rck

Dla awanpońu dolnego i stanowiska poniżej zapory wodnej granica obrębu pzebiega 200 m od
osi stopnia w doł zeki Wisły, od 675,05 km (wylot ulicy dojazdowej do siedziby 

"Hydrobudowy",)
następnie po osi kierownicy awanpońu dolnego, w doł 30 m poniżej najdalej wysuniętej części
kierownicy - 675,55 km biegu zeki i prostopadle do osi zeki do linii umownej pzeprowadzonej
50 m, równolegle do prawego bzegu w kierunku zapory do 675,05 km, następnie prostopadle do
prawego bząu.
Wydzielony pas wody między 675,05 km a 675,55 km, szerokości 50 m, równoległy do prawego

bzegu, udostępniony jest do wykonywania amatorskiego polowu ryb jedynie z bzegu.

Zbiomik
włocławskina
zece Wisła Nr 5

obęb
ochronny
nr5

od 1.X
do 30.1V

Obręb obejmuje odcinek Zbiornika Włocławskiego - zatokę ujęcia wody pzez spółkę PKN Ońen
S.A, w Płocku od połączenia zatoki z zeką Wsłą w km 635+500 prawą linią brzegową z biąiem
nurtu w górę do polączenia zatoki z zeką Wisla w km 635+600 z granicą stanowiąą linię prostą
pzecinająą punkty polączenia zatoki z rzeką.

2. Połów metodątrollingowąjest zabroniony.

3. Wyłącza się z wędkowania 3O0-metrowy odcinek zeki Saska od jeziora Janówek w doł zeki (teren ZR Janowo).

4. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek na lewym bzegu Wisły obejmujący teren basenu i pzystani wioślarskiej we
Włocławku pzy ulicy Piwnejl/A.

5, Na wyrobisku pozwirowym Gnojno w okrcsie od 1 kwietnia do 31 maja obowiąuje całkowĘ zakaz połowu ryb,

6. W zece Wiśle od mostu drogowego w m. Góra Kalwaria do ujścia z. Narew obowiąuje całkowity zakaz wędkowania na Ęstkę
podlodową.

7, Wędkowanie 
"na 

żywca" dozwolone jest tylko z bzegu lub zakotwiczonej łodzi.

8, Wody o powiezchnido 40 ha mogąbyó objęte zakazem wędkowaniaprzezZauąd Koła na czas do 72gcd.zinod chwilizarybienia
(tzy doby), nie dłużejjednak niż do godziny 6:00 w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na tablicy informacyjnej.

9, W wodach zunaczonych indeksem (9) w zezwoleniu na amatorski połow ryb wędką obowiąuje cdkowity zakaz ędkowania
metodąspinningową.

10.W wodach gónkich z,?z$za oraz zbiomikach: Witkowizna iRządza obowiąuje zakazzabieania ryb lososiowatych (pstrąa
i lipienia) onaz obowiąek stosowania haków bezzadziorowych i podbienaka,

11,Wędkowaniewjez.GónaiPomocniadozwolone|esttylkozłodziwypożyczonychwstanicachwędkarskich(indeks1'l).

12.Na zbiomiku wodnym Zakładu Gómiczego w Skokach, który jest na całym obszaże wyrobiskiem poźwirowym występują
zagrożenia związane z eksploatacją wyrobiska i obowiąują zakazy: zakaz wędkowania w strefie eksploatacji kruszywa, zakaz
używania ognia i rozpalania ognisk - dot. terenów położonych bliżej niż 100 m od granicy lasu, wędkarry pzebywających
na terenie Zakładu Górniczego obwiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru gómiczego, wszelkie nieprawidlowości
i niebezpieczeństwa należy zgłaszac kierownlctwu eksploatacjikruszywa w Skokach.

13. Na gliniankach w Grodzisku Mazowieckim - Natolin obowiąuje zakazużywania spzętu pływającąo,

14.Zakaz połowu ryb z jednostek pływających w wodach zunaczonych indeksem (14) w zezuoleniu na amatorski połow ryb wędką.

15, Na zimowisku w m. Czyżew od 1 listopada do 31 marca każdąo roku obowięĄezakaz połowu ryb. Zmowisko oĘmuje odcinek
z, Brok od mostu betonowąo w m. Czyżew Chrapki w doł biegu zeki na odcinku 100 m, bieżących, na całej powiezchni pokrywy

lodowejĘo odcinka (lub otwartąo lustra wody).

16.W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia we wszystkich wodach Okęgu Mazowieckiąo obowiązuje zakaz polowu ryb ze śrcdków
pływających oraz zakaz łowienia na 

"żywca" 
i 
"na 

martwą rybkę".

17.Wymiary ochronne i limity połowu,

Wymiary ochronne:
- boleń do 45 cm
-bęanado 50 cm
- klen ijź do 35 cm
- lin do 30 cm



Limity:
- boleń, bżana, sandacz i szczupak - łącznie 2szt./doĘ
- kleń iiź-łrcznie 3 sztJdoĘ
-lin-3szt./doĘ

18. W Jezioze Brajnickim obowiąuje całkowĘ zakuzabiennla złowlonych karpi.

19.Zaku wędkowania nocąz jednostek płyulajryych (od świtu do zmiezchu) w jeziomch oznaczonych indeksem (19) w zezwoleniu
na amatorski połów ryb vlędką.

20, Na odcinku zeki Jeziorki (obwod rybackl nr 1) od jazu w miejscowości Gltlchów międry stawaml dzieżawionymi pzez Rybrcki
Zaklad Doświadęalny w Łbieńcu do gómejgranicy stavńw obowiąuje zakaz wędkowania.

Niepnewldziane zmiany zasad wędkowania, wynikaiące z przyGzyn obiektyrvnych, niezależnych od Okręgu Maz PAlll,
będą zamieszczane na stronie intemdowei Okręgu: ulww.ompzw.pl


