
 

 

Uchwała Nr 171/XXXI/Z/20 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku 

z dnia 24 października 2020r. 

 

 

w sprawie ustalenia zasad wędkowania na wodach Okręgu PZW w Białymstoku  

w 2021 r. 

                                                                     

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z dn. 15.03.2017r., Zarząd Okręgu PZW w Białymstoku 

uchwala: 

 

                                                                      § 1 

 

Zasady wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Białymstoku w roku 2021.   

Treść dokumentu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

                                                                      § 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Sekretarz ZO PZW                                                              Prezes ZO PZW 

 

Marek Chmielewski                                                        Dariusz Dziemianowicz 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 171/XXXI/Z/20 
ZO PZW w Białymstoku z dnia 24 października 2020r. 

 

Zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujące w obwodach rybackich i wodach stojących 

użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Polski  Związek Wędkarski  Okręg w Białymstoku 

w roku 2021. 

 

I. Wstęp 

Zbiór przepisów dotyczących warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb wynikających z potrzeb 

racjonalnej gospodarki rybackiej ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa  na podstawie art. 7.2a 

ustawy o rybactwie śródlądowym – określając w nim prawa, obowiązki, zasady, techniki połowu  i ochrony 

ryb. Powyższe dotyczy następujących obwodów rybackich: rzeki Narew nr 1, nr 2, nr 4, rzeki Supraśl nr 1, 

rzeki Leśna nr 1, rzeki Kamianka nr 1, rzeki Biebrza nr 1, nr 2, Kanału Augustowskiego nr 2, rzeki Czarna 

Hańcza nr 7, rzeki Wołkuszanka nr 1, rzeki Marycha nr 15, nr 23, nr 31, rzeki Łosośna nr 1, rzeki Świsłocz 

nr 1, rzeki Szelmentka nr 7, j. Szelment Wielki nr 1, rzeki Szeszupa nr 7, rzeki Bludzia nr 3, rzeki Błędzianka 

nr 2 oraz użytkowanych wód stojących: Sobolewo, Kundzin nr 4, nr 5, nr 6, Koplany, Michałowo, Orla, 

Brańsk, Bielsk Podlaski, Choroszcz, Kalno, Boćki. 

 Wprowadza się następujące skróty zapisów do niniejszych warunków: 

- Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku zwany dalej „Okręg PZW”, -  amatorski połów ryb wędką 

zwany dalej „wędkowaniem”, - osoba uprawiająca amatorski połów ryb wędką zwany dalej „wędkarzem”, 

ustawa o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985r. z późniejszymi zmianami - zwana dalej „uorś” 

 

II. Prawa wędkarza w obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW  

i dzierżawionych wodach stojących:  

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW 

i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad 

ujętych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego  

do rybactwa. 

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym, z późniejszymi zmianami. 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo 

przebywający w Polsce. 

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie 

ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. 

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi 

wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:   

-   bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę; 

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej  

za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa 

oraz zasad etyki wędkarskiej; 

- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami; 

- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu 

pozostałych ww. uregulowań. 

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego 

uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. 

Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego 

wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 

ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań. 

7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie 

osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga  

i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza 

wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na 

jedną wędkę. 

8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także 

niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna 

posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych 

przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę,  



z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego 

członkowi PZW.  

9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji 

Sportu Wędkarskiego”.  

 

III. Obowiązki wędkarza w wodach użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Okręg PZW: 

1. W czasie wędkowania wędkarz niezrzeszony w PZW ma obowiązek posiadać kartę wędkarską oraz 

zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa.  

2. W czasie wędkowania członek PZW ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez 

uprawnionego do rybactwa oraz legitymację członkowską z aktualnymi wniesionymi składkami. 

3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska 

wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

4. Wędkarz przed rozpoczęciem łowienia winien wypełnić rejestr połowu ryb w rubryce: data  

i łowisko. 

5. Złowione ryby (z gatunku szczupak, sandacz, sum, boleń, kleń), które wędkujący ma zamiar zabrać, 

natychmiast po złowieniu powinny zostać  trwale wpisane do rejestru. 

 

IV. Zasady ogólne wędkowania w wodach użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Okręg  

PZW:  

1. Na wszystkich obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW obowiązuje zakaz 

łowiectwa podwodnego. 

2. Na wszystkich obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW wprowadza się dolne i górne 

wymiary gospodarcze nakazujące bezzwłoczne wypuszczanie złowionych ryb. 

3. Po zarybieniu łowiska w obwodzie rybackim na podstawie art. 17, p.3 ust.2 uorś może zostać 

wprowadzony określony w miejscu i czasie zakaz  wędkowania.   

4. Na wszystkich obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW obowiązuje zakaz 

znakowania łowisk w postaci markerów, bojek itp. 

5. Na wszystkich obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW  obowiązuje prowadzenie 

rejestru połowów wędkarskich wydanego wraz z zezwoleniem. Wędkarzy, którzy  

nie zwrócą rejestru połowów za rok poprzedni będzie obowiązywała składka uzupełniająca do składki   

na ochronę i zagospodarowanie wód, w wysokości 10 zł. 

6. Wędka  

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości  

co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:  

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo  

b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą,  

przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, 

aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo  

c/ w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; 

haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób,  

aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.  

d/ przy połowie ryb spod lodu: - jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej 

niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła  

o średnicy 20 mm, albo - sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki,  

przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób,  

aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. 

7.  Przynęty  

a/ Jako przynęty mogą być stosowane: - przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, - przynęty sztuczne. 

b/ Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/: - chronionych zwierząt i roślin oraz ikry ryb. 

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku 

stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem 

ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.  

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. 

Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.  

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych.  

8. Wędkowanie  

8.1. Na wszystkich obwodach rybackich użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Okręg  PZW 

można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód, w których występują ryby łososiowate i lipienie, gdzie 



wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj. 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie 

słońca.  

8.2. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.  

8.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.  

8.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:  

a/ przechowywać i zabierać ryb w czasie okresów ochronnych oraz powyżej i poniżej ich wymiarów 

gospodarczych,  

b/ sprzedawać złowionych ryb,  

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,  

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących  

do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących 

regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,  

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich 

narzędzi połowowych,  

f/ łowić metodą "szarpaka"  - tj. podnoszenia i opuszczania przynęty (nie dotyczy połowu spod lodu), 

g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,  

h/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,  

i/ kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,  

j/ wędkować z mostów,  

k/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.  

8.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie 

w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach  

lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb 

niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Zakaz przetrzymywania ryb na tzw. agrafkach. 

a/ ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio  

po złowieniu,  

b/ każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. 

8.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być niezwłocznie z zachowaniem 

należytej ostrożności wypuszczone do wody.  

8.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek 

amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono,  

ani do innych wód.  

8.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami 

spinningową lub muchową.  

8.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania 

zanęt.              

8.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb  

na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie 

więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.  

8.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały 

pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 8.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie 

żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 8.5. 

 

V.  Techniki połowu ryb 

 

1. Metoda gruntowo-spławikowa  

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda  

z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.  

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.  

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych 

odstępów od innych wędkujących: a/ łowiąc z brzegu - 10 m, b/ między łodziami lub brodząc - 25 m,      

c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.  

2. Metoda spinningowa  

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką 

zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż trzy haczyki. W czasie spinningowania 

nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.  

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych 

odstępów od innych wędkujących: a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m, b/ łowiąc z łodzi - 50 m.  



3. Metoda trollingowa  

3.1. Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką  

z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż trzy haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, 

żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt 

naturalnych.  

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m  

od innych wędkujących.  

4. Metoda muchowa  

4.1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną  

w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy 

ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione  

w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy  

w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może 

przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce 

muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się 

stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.  

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych 

wędkujących; a/ z brzegu lub brodząc – 25 m, b/ z łodzi – 50 m.  

5. Metoda podlodowa  

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, 

a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się 

przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej  

niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.  

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować 

odległość nie mniejszą niż 1 m.  

5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.  

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby 

należy przechowywać w pojemnikach.  

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m  

od innych wędkujących.  

5.6. Zabrania się stosować martwej lub  żywej ryby jako przynęty. 

 

VI. Kontrola i odpowiedzialność wędkarza na wszystkich obwodach rybackich uprawnionego  

do rybactwa Okręgu PZW w Białymstoku i wodach dzierżawionych. 

 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:  

a/ funkcjonariuszy Policji,  

b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,  

c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,  

d/ strażników Straży Leśnej,  

e/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,  

f/ uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach. 

Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione 

ryby i przynęty. 

2.  Naruszenie przez wędkarza warunków zawartych w niniejszym zezwoleniu, pociąga  

za sobą konsekwencje wynikające z uorś. 

 

VII. Zasady szczególne wędkowania na wszystkich obwodach rybackich uprawnionego 

 do rybactwa Okręgu PZW w Białymstoku i wodach dzierżawionych. 

1. Na zbiorniku Siemianówka obowiązuje zakaz wędkowania z wysp. 

2. Na zbiorniku Siemianówka obowiązuje zakaz połowu metodą spinningową, połowu na „żywą rybkę” oraz 

„martwą rybkę” lub jej części w okresie od 01.01 do 30.04. 

3. Na zbiornikach Siemianówka, Topiło, „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych i „Zarzeczany” w Gródku 

dozwolone jest nęcenie 3 kg zanęty w formie ziarnistej (kukurydza, pszenica, pelet, pęczak, groch itp.), 

naturalnej (białe robaki, ochotka itp.) i do 2 kg zanęty w formie zmielonej. 

4. Na zbiornikach: „Zarzeczany” w Gródku, Kundzin Nr 4, Nr 5, Nr 6, Sokółka, Sidra, Kuźnica Białostocka, 

„Czapielówka” w Czarnej Białostockiej, Janów oraz Lesanka Nr 1 i Nr 2 obowiązuje górny wymiar 

gospodarczy karpia od 70 cm. 



5. Na zbiornikach Lesanka Nr 1 i Nr 2 obowiązuje całkowity zakaz połowu amura, po złowieniu należy rybę 

bezzwłocznie wypuścić do wody.  

6. Zasada złów i wypuść dla dwóch gatunków ryb: pstrąga potokowego i lipienia oraz stosowanie wyłącznie 

haczyków bezzadziorowych obowiązuje:  

- na odcinku rzeki Czarna Hańcza od granic Wigierskiego Parku Narodowego do ujścia do Kanału 

Augustowskiego,  

- na odcinku rzeki Sokołda od mostu w miejscowości Straż do ujścia do rz. Supraśl, 

- na odcinku rzeki Czarna od mostu drogowego w miejscowości Mostek do mostu kolejowego  

w miejscowości Sochonie,  

- na odcinku rzeki Nietupa od mostu drogowego w miejscowości Białogorce do granicy Państwa,  

- na odcinku rzeki Łosośna od źródeł do zbiornika Kuźnica Białostocka, 

- na odcinku rzeki Płoska od mostu drogowego na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Królowy Most  

do mostu betonowego poniżej miejscowości Kołodno. 

7. W okresie od 01.05. do 10.06. wprowadza się całkowity zakaz zabierania złowionych pstrągów 

potokowych  na wszystkich obwodach rybackich, w których występują ryby łososiowate i lipienie 

użytkowanych uprawnionego do rybactwa Okręg  PZW.  

8. Na wszystkich odcinkach obwodów rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW, gdzie obowiązuje 

zasada złów i wypuść, wędkujący nie może posiadać ryb złowionych na innych wodach. 

9. Na zbiorniku „Łysa Górka” w Bielsku Podlaskim obowiązuje zasada złów i wypuść dla wszystkich 

gatunków ryb przez cały rok.  

10. Na zbiorniku Arkadia i Sobolewo w Suwałkach obowiązuje zasada złów i wypuść dla dwóch gatunków 

ryb: karpia i amura przez cały rok. 

11. Na wszystkich zbiornikach obwodów rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW (za wyjątkiem 

Zbiornika Siemianówka, jeziora Szelment Wielki, jeziora Pomorze, jeziora Kunis, jeziora Kaczan, jeziora 

Kupowo, obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających. Zakaz wędkowania  ze środków 

pływających dotyczy także wywożenia zanęt i przynęt (z wyjątkiem metody żywcowej na zbiorniku  

w Siemiatyczach) przy użyciu środka pływającego oraz stosowania w tym celu innych urządzeń i środków 

zdalnie sterowanych. 

12. Na połów na jeziorze Długie Augustowskie (Kalejty) i zbiorniku Arkadia w Suwałkach obowiązuje 

osobne zezwolenie wydane przez uprawnionego Okręg  PZW. 

13. Na zbiornikach „Młyński Staw” w Boćkach, „Kominowe Bajoro” w Choroszczy oraz Lesanka Nr 1  

i Nr 2 obowiązują odrębne Regulaminy łowisk. Regulaminy łowisk dostępne są na stronie internetowej 

Okręgu PZW w Białymstoku oraz na terenie w/w  łowisk. 

14. Połów metodą trollingową na obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW  

w Białymstoku odbywa się na podstawie następujących zasad: 

- trolling dopuszczony jest w okresie od 01.06. do końca roku, 

- na połów metodą trollingową obowiązuje składka na wody nizinne i trolling wraz z dodatkowym 

zezwoleniem, 

- na zb. Siemianówka trolling dozwolony jest na głównym plosie zbiornika z wyłączeniem Małego Zalewu 

oraz zatok Cisówka (linia wieś Budy – Duża Wyspa – most kolejowy) zgodnie z oznaczeniami na wodzie  

i Bachury (linia „zatopionej drogi” na wysokości Zakładu PZW Siemianówka) - zgodnie z załączoną mapą. 

15. Na wodach krainy pstrąga i lipienia znajdujących się w wykazie obwodów rybackich II. Kraina pstrąga  

i lipienia obowiązują wyłącznie przynęty sztuczne oraz zakaz używania sygnalizatorów brań,  

a od dnia 01.09. do 31.12. obowiązuje zakaz połowu metodą spinningową.  

16. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego od 1 listopada do 1 kwietnia włącznie obowiązuje 

zakaz połowu ryb w obrębie ochronnym „zatoka w Żółtkach”, w obrębie ochronnym „zatoka w Strabli”,  

w obrębie ochronnym „Bondary”, w obrębie ochronnym na rzece Łoknica oraz w obrębie ochronnym 

„Supraśl Nowa Rzeka” . 

 

 Zbiornik / rzeka Obręb Okres trwania  Granice obrębu 

Narew  

(Obwód rybacki rzeki Narew – Nr 2) 

 

Strabla 

od 1 listopada 

do 1 kwietnia 

100 m odcinek rzeki Narew od mostu 

kolejowego w m. Strabla w górę rzeki, 

łącznie z zatoką rzeki Narew 



Narew 

(Obwód rybacki rzeki Narew – Nr 4) 
Żółtki 

od 1 listopada 

do 1 kwietnia 

50 m odcinek rzeki Narew od mostu 

drogowego na trasie Warszawa – 

Białystok w górę rzeki, łącznie z 

zatoką rzeki Narew  w ujściu rzeki 

Horodnianka 

Narew  

(Obwód rybacki rzeki Narew – Nr 2) 
     Bondary 

od 1 listopada 

do 1 kwietnia 

50 m od zapory czołowej Zbiornika 

Siemianówka do mostu drogowego                 

na drodze Bondary – Narewka wraz ze 

starorzeczami na tym odcinku 

Łoknica 

(Obwód rybacki rzeki Narew – Nr 2) 
Łoknica 

od 1 listopada 

do 1 kwietnia 

400 m odcinek rzeki Łoknica od ujścia 

do rzeki Narew Nr 2 w kilometrze 

0+000 do 0+400 

Supraśl 

(Obwód rybacki rzeki Supraśl – Nr 1) 

Supraśl  

„Nowa 

Rzeka” 

od 1 listopada 

do 1 kwietnia 

Od piętrzenia na wysokości Kryżynały 

poniżej miejscowości Cieliczanka do 

mostku przy ul. Nowy Świat.  

 

VIII.  Ustala się wymiary gospodarcze na obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu 

PZW  i na wodach będących w dzierżawie PZW Okręgu w Białymstoku oraz  limity połowu.  

 

1. 

Gatunek ryby Wymiar dolny włącznie do 

/cm 

Wymiar 

górny 

włącznie 

od /cm 

 

Okres ochronny Limit ilościowy na dobę 

(00.00:24.00) 

Brzana 40 70 Od 01.01 do 30.06 3 szt. 

Certa 30 - Od 01.01 do 30.06 5 szt. 

Jaź  25 - - 5 szt. łącznie 

Kleń 25 - - 

Jelec 15 - - - 

Karp 35 
 

- - 3 szt. 

40  
zb. Janów i Lesanka Nr 1 i 2 

- - 1 szt. 

Lin 25 - - 4 szt. 

Miętus 25 - Od 01.12 do końca 

lutego 

- 

Lipień 35 - Od 01.03 do 31.05 2 szt. łącznie 

Pstrąg potokowy 35 55 Od 01.09 do 31.12 

Okoń  20 40 - 10 szt. 

Rozpiór 25 - - - 

Boleń  40 75 Od 01.01 do 30.04     

2 szt. łącznie Sieja 35 - Od 01.10 do 31.12 

Troć 35 - Od 01.10 do 31.12 

Troć jeziorowa 50 - Od 01.09 do 31.01 

Sandacz 50 80 Od 01.01 do 31.05 1 szt. łącznie 

dot. zb. Siemianówka, 

w pozostałych wodach  

2 szt. łącznie 

Szczupak 50 90 Od 01.01 do 30.04 

Sapa 25 - Od 01.04 do 31.05 - 

Sielawa 18 - Od 01.10 do 31.12 - 

Sum 70 - Od 01.01 do 31.05 1 szt. 

Świnka 25 - Od 01.01 do 15.05 - 

Węgorz 60 - Od 01.12 do 31.03 2 szt. 

Wzdręga 15 -  - 



2. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych poniżej gatunków nie może 

przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.  

W godz. 0.00 - 24.00 /  

- sum  - troć jeziorowa - troć wędrowna  - sandacz - szczupak - sieja 

- boleń - lipień   - brzana   - karp  - lin  - certa   - węgorz  

3. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych, w ilościach 

nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby. 

4. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego  

i pstrąga źródlanego. 

 

IX. Gatunki prawnie chronione: 

1. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych: 

- aloza    - babka czarnoplamka 

- babka mała   - babka piaskowa 

- brzanka     - ciosa 

- dennik    - głowacz pręgopłetwy 

- głowacz białopłetwy  - igliczniowate- wszystkie gatunki 

- jesiotr ostronosy  - jesiotr zachodni 

- kiełb białopłetwy  - kiełb Kesslera 

- kozy- wszystkie gatunki - kur rogacz 

- minogi- wszystkie gatunki - parposz 

- piekielnica   - piskorz 

- pocierniec    - różanka 

- strzebla błotna   - taśmiak długi 

2. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

 

WĘDKARZE ŁOWIĄCY NA OBWODACH RYBACKICH UPRAWNIONEGO DO RYBACTWA  

OKRĘGU PZW W BIAŁYMSTOKU ORAZ NA WODACH DZIERŻAWIONYCH  

 

UWAGA!!! na znakowane ryby następujących gatunków (szczupak, lin, karp, sum, kleń, brzana)   

Złowiłeś rybę ze znaczkiem, podaj: 

1. datę złowienia 

2. miejsce złowienia 

3. długość całkowitą 

4. masę (wagę) 

 

Prześlij lub przekaż te dane i znaczek do:  PZW Okręg w Białymstoku, ul. R. Traugutta 18,  

15-145 Białystok. Można też przekazać znaczek wraz z danymi Skarbnikowi Koła PZW.  

 
Zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu PZW 

w Białymstoku, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu:  www.bialystok.pzw.org.pl 

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku,  

ul. R. Traugutta 18, 15-145 Białystok,  

tel. 85 675 25 26,  www.bialystok.pzw.org.pl, e-mail: pzwzobial@wp.pl 

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

