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Zasady dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych 

lub udostępnionych przez Okręg PZW w Elblągu  

 

       Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych lub 

udostępnionych do wędkowania obowiązują wymiary, okresy ochronne i limity 

zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, który dostępny jest na 

stronie internetowej www.pzw.elblag.pl. Dodatkowe przepisy określa treść 

uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu nr 45/2018 z dnia 

25.10.2018r. 

o następującej treści: 

 

1. Zakaz amatorskiego połowu ryb ze sprzętu pływającego na :  

 j. Białym 

 j. Kaniewo (Koniecwałd) 

 j. Miejskim w Kisielicach 

 j. Kościeleczki 

 j. Krzykosy 

 j. Licze 

 j. Pastwa 

 j. Pięknym (Bakutil) 

 j. Podzamcze 

 j. Rakowym 

 j. Rakowiec 

 stawach w Bornitach 

 stawach w Korzeniewie 

 stawach pożwirowych w Miniętach 

 j. Wandowo 

2. Zakaz amatorskiego połowu ryb w porze nocnej ze sprzętu pływającego 

na jeziorach:  

 Balewo  

 Kuksy  

 Tywęzy  

3. Zakaz amatorskiego połowu ryb ze sprzętu pływającego na j. Dąbrówka 

w terminie od 01.01. do 31.05. 

4. Wymiary ochronne: 

 Boleń – do 40 cm i od 70 cm 

 Karp – od 55 cm (staw Piekiełko w Braniewie i j. Podgórz) 
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 Płoć do 15 cm (nie obowiązuje na jeziorze Kuksy i na jeziorze 

Sztumskim oraz na zawodach wędkarskich organizowanych na żywej 

rybie) 

 Okoń do 18 cm i od 40 cm 

 Szczupak – do 50 cm i od 90 cm (na j. Drużno wymiary ochronne 

szczupaka – do 60 cm i od 80 cm) 

5. Okres ochronny okonia w terminie od 1.03. do 30.04. 

6. W rezerwacie przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” obowiązuje 

zarządzenie w sprawie zadań ochronnych Dyrektora RDOŚ w Olsztynie 

lub zapisy planu ochrony rezerwatu (w momencie jego zatwierdzenia).  

7. W rezerwacie przyrody Jezioro Drużno obowiązują zapisy planu ochrony 

rezerwatu. 

8. Zakaz wypuszczania złowionego karasia srebrzystego i używania go jako 

przynęty. 

9. Zakaz trollingowania na wodach znajdujących się w rezerwatach 

przyrody, w tym: na j. Drużno, rz. Pasłęka i zb. Pierzchalskim. 

10. Zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 30.04. na całym półwyspie 

i brzegu poniżej elektrowni wodnej Rakowiec (Malbork) – rz. Nogat. 

11. Zakaz spinningowania w okresie od 1.01. do 31.05. na prawobrzeżnej 

odnodze rz. Pasłęka przy pompie Młoteczno nr 4 oraz odcinku rz. Pasłęka 

od 100m w górę do 100 m w dół w/w odnogi. 

12. Na wodach rz. Elbląg w granicach Portu Elbląg, w okresie od 15.09. do 

ostatniego dnia lutego nie można prowadzić połowów wędką: 

1) w godzinach od 17:00 – 7:00; 

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, 

zwaną „metodą spinningową”, 

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym 

przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż 

jednym ostrzu. 

13. Na rzekach lub odcinkach rzek: Banówka, Bauda, Biebrza Warmińska, 

Drwęca Warmińska, Dzierzgoń, Liwa, Łaźnica, Omaza, Srebrny Potok, 

Wałsza, Wąska obowiązują dodatkowe przepisy zamieszczone w 

Informatorze Krainy Pstrąga i Lipienia. 

14. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m 

od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki 

zastał przed rozpoczęciem połowu. 
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