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OBWOD
RYBACKI

WODYW OBWODZIE
I ICH ZASIEG

POWIERZCHNIA

RZEKAWARTA
Ntt -t

Rzeka Warta od mostu
kolejowego na szlaku Zd.Wola
_ Herby Nowe w miejscowości
Lelity, do mostu drogowego na
drodze Warta _Łodź,w
miejscowości Warta
Rzeka oleśnica wraz z rzeką
Ęszną , odźródeł do ujścia.
Zbiomik retencyj ny,,Próba''
or az zbiorrrik,, S mardzew"
Wody starorzeczy o ciągłym lub
okresowym dopływie lub
odpływie, tj.''WĄ'' w
Działoszynie,
,,Wydrąynowskie'',,,Walkód'
w m. Walków,,,Pstrokonie'' w
m.Pstrokonie, ,,Rękaw'' w m.
Dzierlin,''Strumień''i
,,Szeroka"w m.Chojne.
Inne lewo i prawobrzeżte
dopływy Warly na tym
odcinku.

obwód zasadticzy 900 ha

RZEKA WIDAIłaKA
NR2

1. Rzeka Widawkaod mostu
drogowego na drodze Widawa-
Szczerców w m. Zagtodniki, do
ujścia do rzeki wafta.

Ż. Starorzecze,,Restarzew_ Klęcz''
wm. Klęcz.

3. Rzeka Nieciecz od Źródeł do
ujścia, wTaz ze zbiornikiem
,,Nieciecz".

4. Rzeka Krasówka od zródeł do
ujścia do Widawki.

5. Rzeka Chrząstawka od źródeł
do uiścia do Widawki.

obwód zasadticry 105 ha
obwód v,lpełruający 65 ha

RZEKA GRABIA
NR2

1. Rzeka Grabia od
miej scowości Jamborek, do
ujścia do rzeki Mdawka.

2. Starorzecza,,Kustrzyce -
Lichawa",,,Brzeski" oraz
,!ętków''

3. Inne lewo i prawobrzeŻre
dopłyłvy Grabi natym
odcinku. w tym rzeka
Końska i Pałusmica.

obwód zasadmczy 163 ha



RZEKA NER NR 2

1. Rzeka Ner od mostu w
m.Lutomiersk do ujścia do
rzeki Warta

2. PruulobrzęŻne dopływy tzęka
Pisia i Bełdówka.

3. Starorzecze ',MĄń'' w m.
Małvń

obwód zasadniczy 105 ha

RZEKA WARTA
NR 4,
ZB. ,,JEZIORSKO''

i. Wody zbiornika od mostu
drogowego w Warcie do
zapory czołowej.

2. Odcinek rzeki Warly o
długości 1.500 m od zapory
czołowej w dół rzel<l.

3. Dopłovy rzeka Pichna i
Niniwka.

obwód zasadticry 3.723 ha.
obwód uzupełniający 31 ha

Łqcznapowierzchnia wód w obwodach rybackich _ 5.092 ha.



Wvmiarv ochronne:

Płoć - 15 cm

okoń _ 18 cm i powyżej 40 cm /dobowy limi 10 szt. ale nie więcej jak 3 ke/

Karp - 30 cm i powyżej 70 cm

Sandacz do 50 cm i powyżej 90 cm

Szczupak do 50 cm i powyżej 90 cm

Amur do 40 cm

Lin 30 cm /dobowY limit 3 szt-/

Kleń, jaź30 cm /dobowy limit 5 szt.lączniel

Okresv ochronne:

Szczupak od 1 grudnia do 30 kwietnia.

1. Spiningowanie tylko z brzegu i w okresie od 1 maja do 30 listopada

2. Limit połowu szczupaka 1sztuka na dobę

3.7akaz połowu ryb z wysp

4.Zakaz połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od korony zapory

5.1akazspiningowania ze środków pływających i trolingu

6. Na zbiorniku będzie w okresie jesiennym wprowadzony 21 dniowy zakaz połowu ryb w

związku z zarybieniem. o dokładnym okresie tego zakazu będzie można uzyskać informację

w biurze okręgu oraz na stronie interenetowej.

1. Połów ryb metodą spiningową z brzegu tylko w okresie od 1 maja

2. obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających.

3. W związku z zarybieniem w okresie jesiennym zbiornik będzie

jego dokładny okres podany do wiadomości analogicznie, jak

,,Próba" /pkt.6/.

Zasadv połowu na rzece ..Krasówka"

]_. Połów ryb dozwolony jedynie metodą spiningową i muchową.

do 30 listopada

zamknięty na 2I dni, a

w przypadku zbiornika

rsko"



Połów ryb ze środków pływających dozwolony W okresie od ]- marca do 30 listopada, poza

obszarem rezerwatu ornitologicznego.

Na odpływającym od zapory 1.500 metrowym odcinku rzeki Warta, w okresie od 1 stycznia

do 30 kwietnia obowiązuje zakaz spiningowania.

Na starorzeczu rzeki Wańy ,,oczko" W m. Załęcze Wielkie oraz starorzeczu rzeki Warta

,,Strumiany" W m. Strumiany - obowiązuje zakaz połowu ryb od 1 stycznia do 30 kwietnia.


