
Dorzecze Rzeka główna 

krainy ryb  

łososiowatych 

Łowisko Szczegółowe granice łowiska Miasto gmina Dozwolone metoda wędkowania i inne  

specjalne ograniczenia i zakazy 
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Okręg  Nadnotecki  PZW w Pile – WODY GÓRSKIE 

 
Warta Noteć Gwda 1. Od granicy woj. Wielkopolskiego do elektrowni 

Żarki w Lędyczku z wyłączeniem zbiornika 

zaporowego między elektrowniami Węgorzewo – 

Łomczewo. 

Okonek 

Złotów 

Metoda muchowa i spinningowa 

Zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.12. 

  2. Od elektrowni Żarki do mostu drogowego w 

Lędyczku 

Okonek Metoda muchowa i spinningowa 

Zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.01 

Przedłużony okres ochronny pstrąga 

potokowego  - do 31 stycznia. 

Limit pstrąga potokowego - do 2 szt. na 

dobę  

3. Od w/w mostu  do „dębu” – trzecia łąka. Okonek Metoda muchowa, spinningowa  i 

spławikowa – przynęty roślinne. 

Zakaz spinningowania  od 01.09. do 31.01 

Przedłużony okres ochronny pstrąga 

potokowego  - do 31 stycznia. 

Limit pstrąga potokowego - do 2 szt. na 

dobę  

4. Od jazu w Tarnówce do mostu drogowego w 

Krępsku na trasie Piła – Jastrowie. 

Tarnówka 

Szydłowo 

Metoda muchowa, spinningowa  i 

spławikowa – przynęty roślinne 

Noteć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarna Od wiaduktu kolejowego do ujścia do Gwdy. Okonek Metoda muchowa i spinningowa.  Zakaz 

spinningowania od 01.09. do 31.12. 

Płytnica Na całej długości (z wyłączeniem zbiornika 

zaporowego Smolary). 

Jastrowie 

Tarnówka 

Metoda muchowa i spinningowa. Zakaz 

spinningowania od 01.09. do 31.12. 

Rurzyca Od mostu na drodze leśnej Smolary-Tarnowo do 

ujścia do Gwdy. 

Szydłowo Metoda muchowa, spinningowa  i 

spławikowa – przynęty roślinne 

Pankawa Od źródeł do ujścia. Plecemin 

Szydłowo 

Obręb ochronny. Wędkowanie zabronione 

Głomia Od mostu drogowego w m. Dolnik do ujścia do 

Gwdy. 

Krajenka Metoda muchowa i spinningowa. 



Noteć 

 

 

 

 

 

 

Gwda 

 

 

 

 

 

Piława 

 

 

 

 

 

 

 

1. Od zapory w Nadarzycach do mostu drogowego 

w Głowaczewie. 

Wałcz 

Jastrowie 

Metoda muchowa i spinningowa. 

2. Od w/w mostu do dolnej granicy obrębu 

hodowlanego Ośrodka w Zabrodziu ( z wyłączeniem 

zbiornika zaporowego Zabrodzie oraz obrębu 

hodowlanego Ośrodka w Zabrodziu) 

Wałcz 

Szydłowo 

Metoda muchowa i spinningowa. 

 

 

 

 

3. Od dolnej granicy obrębu hodowlanego Ośrodka 

w Zabrodziu do mostu drogowego Stara Łubianka - 

Krępsko 

Szydłowo Łowisko ochronne  „Połączone” 

Metoda muchowa i spinningowa (haczyki i 

kotwiczki bezzadziorowe) 

Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.01. 

Zakaz brodzenia na odcinku od  dolnej 

granicy obrębu hodowlanego do połączenia 

z rzeką Dobrzyca od 01.10 do 30.06. 

Całkowity zakaz zabierania pstrąga 

potokowego i lipienia, 

Regulamin łowiska zamieszczony na 

stronie  www.pzw.org.pl/pila  

4. Od mostu drogowego Stara Łubianka-      Krępsko  

do pierwszego gospodarstwa rolnego m. Dobrzyca. 

Szydłowo Metoda muchowa i spinningowa. 

5.Od w/w gospodarstwa do mostu  betonowego w m 

. Dobrzyca. 

Szydłowo Metoda muchowa, spinningowa  i 

spławikowa – przynęty roślinne 

Gwda Piława Dobrzyca 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Od wypływu z jeziora Machliny do mostu 

drogowego powyżej I Ośrodka Pstrągowego w 

Tarnowie. 

Wałcz 

Szydłowo 

Metoda muchowa i spinningowa. Zakaz 

spinningowania od  01.09. do 31.12. 

  2. Od w/w mostu drogowego do mostu drogowego 

poniżej drugiego Ośrodka Pstrągowego w Tarnowie 

z wyłączeniem obrębów hodowlanych przy 

ośrodkach pstrągowych (w ośrodku „Pstrąg 

Tarnowo” – prawy brzeg w obrębie hodowlanym 

udostępniony dla wędkarzy). 

Szydłowo Metoda muchowa i spinningowa. 

http://www.pzw.org.pl/pila


 

 

 

3.Od mostu drogowego poniżej drugiego Ośrodka 

Pstrągowego w Tarnowie do połączenia  z Piławą 

Szydłowo Łowisko ochronne „Połączone” 

Metoda muchowa i spinningowa (haczyki i 

kotwiczki bezzadziorowe) 

Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.01. 

Całkowity zakaz zabierania pstrąga 

potokowego i lipienia, 

Regulamin łowiska zamieszczony na 

stronie  www.pzw.org.pl/pila 

Noteć Drawa Płociczna Od źródeł do granicy Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 

Tuczno Metoda muchowa i spinningowa. 

Drawa Płociczna Runica Od wypływu z jeziora Tuczno do granicy 

Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Tuczno Metoda muchowa i spinningowa. Zakaz 

spinningowania od  01.09. do 31.12. 

Warta Noteć Bukówka Od spiętrzenia w Rychlickim Młynie do mostu 

kolejowego w m. Herburtowo 

 

Wieleń 

Krzyż 

Metoda muchowa i spinningowa. Zakaz 

spinningowania od 01.09. do 31.12. 

Od mostu kolejowego w miejscowości Herburtowo 

do ujścia do rzeki Noteć. 

 

 

Krzyż 

Drawsko 

Metoda muchowa, spinningowa 

 i spławikowa – przynęty roślinne. Zakaz 

spinningowania od 01.09. do 31.12. Limit 

dobowy połowu pstrąga potokowego - 1 

sztuka, lipienia – 1 sztuka. 

Noteć Bukówka                                            Mokrzyca Od źródeł do ujścia do Bukówki Trzcianka Obręb ochronny. Wędkowanie zabronione 

Dzierżążna Od źródeł do ujścia do Bukówki Wieleń Obręb ochronny. Wędkowanie zabronione 

Zbrzyca Od źródeł do ujścia do Bukówki Wieleń Obręb ochronny. Wędkowanie zabronione 

 

Uwaga !!! 

Adres biura ON PZW ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła.       

               . 

 

http://www.pzw.org.pl/pila

