Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich wodach
Okręgu PZW Częstochowa w 2022 roku.
PRAWA WĘDKUJĄCEGO
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 niniejszym Regulaminie i 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, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz
zasad etyki wędkarskiej;
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i osobistego 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.
OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO
1. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na
nie wcześniej (nie dotyczy miejsc przeznaczonych dla wędkarzy z orzeczoną niepełnosprawnością
ruchową). Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie
odstępy, określone w rozdziale DOZWOLONE METODY POŁOWU. Odstępy te mogą być
zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
2. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z
haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
4. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody
sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać
pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
5.Obowiązkiem wędkarza jest udostępnienie stanowiska w trakcie prac porządkowych lub
zarybienia łowiska.
6. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana
koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o
tym odpowiednie służby dzwoniąc na numer alarmowy 112.
7. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW
Częstochowa, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej
gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.
8. Przy widocznym tarle ryb, lub grupowaniu się ryb do tarła wędkarz zobowiązany jest do
opuszczenia stanowiska
ZASADY WĘDKOWANIA
1. 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 dwa
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.
2. Przynęty
a) Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.
b) Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:
- zwierząt i roślin chronionych,
- ryb i raków wymienionych w pkt. 3.7.,
- ikry.
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. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie
większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).
3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW Częstochowa można wędkować przez całą dobę, z
wyjątkiem wód z zakazem wędkowania w porze nocnej, metody podlodowej oraz krainy pstrąga i
lipienia(wódy górskie), gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed
wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach
ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki.
Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
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 połowu,
f) łowić metodą "szarpaka"
g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
j) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
k) wędkować z mostów,
l) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia oraz ryb złowionych metodą podlodową)
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.
a) ryby łososiowate przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,
b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością
wypuszczone do wody.
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza,
czebaczek amurski, sumik karłowaty, tołpyga po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w
którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami
spinningową lub muchową.
3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz
stosowania zanęt.
3.10. 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.
3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały
pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w
stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w
pkt 3.5. Ryby te należy wpisać do rejestru połowu.
DOZWOLONE METODY POŁOWU
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 dwa 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 trolingowa
3.1 Wymaga dodatkowej opłaty
3.2. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z
jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym
silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten
sposób przynęt naturalnych.
3.3. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m
od innych wędkujących.
4. Metoda muchowa
4.1. Łowienie ryb metoda 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 i żywej ryby, jako przynęty.

Ustala się następujące wymiary ochronne ryb
Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy
ogonowej.
Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :
- amur do 40 cm (nie dotyczy rzek)
- boleń do 40 cm
- brzana do 40 cm
- certa do 30 cm
- jaź do 25 cm
- jelec do 15 cm
- karp do 35 cm i od 70 cm (nie dotyczy rzek)
- kleń do 25 cm
- lin do 30 cm
- miętus do 30 cm
- okoń do 18 cm (nie dotyczy wód krainy pstrąga i lipienia)
- płoć do 15 cm
- pstrąg potokowy do 35 cm
- sandacz do 50 cm
- sieja do 35 cm
- sum do 70 cm
- szczupak do 50 cm
- świnka do 30 cm
- węgorz do 60 cm
- wzdręga do 15 cm
Ustala się następujące okresy ochronne ryb :
- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca
- certa 1 stycznia do 30 czerwca
- lipień : CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA - dotyczy wszystkich wód
- miętus od 1 grudnia do końca lutego
- pstrąg potokowy od 01 września do 31 stycznia
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- sieja od 1 października do 31 grudnia,
- sum od 1 stycznia do 31 maja
- szczupak
w rzekach od 1 stycznia do 30 kwietnia
w zbiornikach od 1 stycznia do 31 maja
- świnka od 1 stycznia do 15 maja
- węgorz od 1 grudnia do 31 marca
Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień
ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
Okresy i wymiary ochronne ryb nie ujętych w zezwoleniu określa Ustawa o rybactwie
śródlądowym i rozporządzenia do tej ustawy.
Ustala się następujące limity dobowe połowu ryb (od godziny 0:00 do 24:00), oraz limity
miesięczne połowu ryb (od 1 do ostatniego dnia miesiąca)
- sum 2 szt.
- boleń 3 szt.
- sandacz 1 szt.
- szczupak 1szt.
- sieja 2 szt.

- pstrąg potokowy, 2 szt.
- brzana 2 szt.
- karp, amur, lin /łącznie/ 2 szt.
- certa, świnka /łącznie/ 3 szt.
- węgorz 2 szt.
Dobowa łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków:
- SANDACZ, SZCZUPAK, SIEJA, PSTRĄG POTOKOWY - łącznie 2 szt.
Miesięczna łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków:
- SANDACZ, SZCZUPAK, SIEJA, PSTRĄG POTOKOWY - łącznie 5 szt. w danym miesiącu.
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć
6 szt. w ciągu doby.
Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach
nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
Limity połowu nie dotyczą ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik
karłowaty i tołpyga po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do
innych wód.
Zabrania się podmieniania ryb w siatce.
Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach
Organizacji Sportu Wędkarskiego". Zawodnicy startujący w zawodach na wodach okręgu PZW
Częstochowa są zobowiązani do posiadania siatek zanurzonych minimum 1,5 m w wodzie.
Inne
- wszystkie opakowania i przedmioty przywiezione i zastane na stanowisku (w promieniu 5 m) na
którym dokonuje się amatorskiego połowu ryb winne być uprzątnięte i zabrane z łowiska
- zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia,
- na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi metodami połowu jest wyłącznie
sztuczna mucha i spinning
- całkowity zakaz połowów ryb na terenie „Obrębów Hodowlanych”
-Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą występować dodatkowe
ograniczenia w wędkowaniu (informacja na bieżąco na stronie www.pzw.prg.pl/19 i nad danym
łowiskiem).
Przypominamy, że ryby przetrzymywane w siatce są uznawane za przeznaczone do zabrania!!!
Ryby nie przeznaczone do zabrania, lub użycia jako przynęty należy natychmiast wypuścić na
powrót do wody z zachowaniem maksymalnej ostrożności (nie dotyczy gatunków z pkt. 3.7).
KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
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 Ochrony Mienia PZW,
e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
f) strażników Straży Leśnej,
g) strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski,
złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie przepisów niniejszego zezwolenia przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje
wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
INFORMACJE KOŃCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Zezwoleniem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego
Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
- Ustawy prawo wodne,
- Ustawy prawo o ochronie środowiska,
- Ustawy o rybactwie śródlądowym,
- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy o lasach,
- Ustawy o ochronie przyrody,
- Ustawy o ochronie zwierząt,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,
hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, (z późniejszymi zmianami).
Numeracja łowisk Okręgu Częstochowskiego oraz dodatkowe zasady wędkowania, jakie na nich
obowiązują
WODY NIZINNE:
Od 1 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę i ich części
oraz przynęty uzbrojone w kotwiczkę, w tym okresie obowiązuje także zakaz wędkowania z
środków pływających. Zakaz ten nie dotyczy rzek i wód krainy pstrąga i lipienia(wód górskich)
CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA LIPIENIA
C 01- rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem
odcinków wód górskich.
C 02- zb. Zielona (Górny i Dolny) – 51,8 ha gm. Kalety
- zakaz wędkowania z wysp
- od 01.01 do 31.05 obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi i
modelami zdalnie sterującymi
- zakaz używania sprzętu wodnego o napędzie motorowym
(uch. Rady Miasta Kalety nr. 39/V/2015 DU Woj. Śl z dn.18.03.15)
C 03- zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
C 04- kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
C 10- rz. Warta (z wyłączeniem zbiornika Poraj) od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopływami na
tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich
C 11zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj (od mostu w m. Oczko do tamy czołowej zbiornika.)
- zakaz połowu w nocy ze środków pływających przez cały rok
- zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz wszystkich umocnień
betonowych
- strefa ochronna (tarlisko) na odcinku zachodniego brzegu: od ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego
do słupa wysokiego napięcia z całkowitym zakazem wędkowania od 01.03 do 31.05
-zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania od początku ośrodka żeglarskiego Enif (wraz z cyplem zwanym potocznie
„Pirsem”) do zapory czołowej zbiornika w okresie od 01.11. do końca lutego (nie dotyczy
wędkowania z lodu)

C 20-

C 21C 22-

C 23-

C 24C 25C 27-

C 28-

C 30C 31-

C 32-

C 33C 34-

rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w Działoszynie wraz z dopływami z
wyłączeniem Liswarty i odcinków wód górskich
- zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75m w górę i w dół w okresie od 15.03 do
30.06,
zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki
- zakaz wędkowania z wyspy
zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania od zmierzchu do świtu
- obowiązuje całoroczny zakaz wędkowania w strefie ochronnej – tarlisko oznaczonej tablicami
zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia
- zakaz wędkowania na całej długości linii brzegowej od strony zapory zbiornika
- od 01.01 do 31.05. i od 01.11. do 31.12 obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami
pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi oraz brodzenia
- od 01.11 do 31.12 zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka”, które znajduje się na lewym brzegu zbiornika
zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
zb. w Zakrzówku Szlacheckim - 8.0 ha,
- od 01.04. do 30.06. obowiązuje zakaz wędkowania w strefie ochronnej (tarlisko przy wlocie
Strugi) oznaczonej tablicami
zb. Lelity (Kontowskie) – 1,5 ha gm. Popów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- obowiązuje zakaz wędkowania w strefie ochronnej oznaczonej tablicami (przy dopływie)
rz. Liswarta – od źródeł do ujścia wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich
- od 01.01 do 30.04 zakaz wędkowania na oznakowanym starorzeczu w Troninach - strefa
ochronna
zb. Hadra (Górny i Dolny) - 15,0 ha gm. Herby
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania z wyspy
zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania z wyspy
zb. Borki - 6,45 ha gm.Olesno
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz wędkowania w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) okresie od 1 października do 31
grudnia
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zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania między wpływem rz. Biała Oksza, a
wpływem „Leśnego Strumienia” w okresie całego roku.
- zakaz wędkowania z wyspy
- górny wymiar ochronny szczupaka - od 75 cm
zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno
- zakaz używania silników spalinowych
- zakaz wędkowania ze środków pływających (zbiornik górny)
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
(zbiornik górny)
zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12.
rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska wraz z dopływami z wyłączeniem
odcinków wód górskich
zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz używania silników spalinowych
zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce
- zakaz używania silników spalinowych
zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy
Glinianka Pacyfik - 8 ha Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
Glinianki Bałtyk - Adriatyk - 8 ha Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
Stawy Jaworznik 1,2,3 - 20,0 ha, gm. Żarki
Stawy 1,3
- zakaz wędkowania w strefie ochronnej na stawie nr.1 oznaczonej tablicami
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz rozbijania namiotów na groblach
Staw 2 „No kill”- Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.czestochowa.pzw.pl) i
nad zbiornikiem
Matusowiec- 5,0 ha Pajęczno
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12.
Michalina – 4,0 ha, Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
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Stawy Myszków (1-2) – 3,0 ha , Myszków
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12.
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz połowu ryb w doprowadzalniku wody do stawów
Stawy Strzelce Wielkie D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz rozbijania namiotów na groblach
- przy metodzie spinningowej na zbiorniku D (Wąski) dozwolone jest używanie przynęty
uzbrojonej w jeden hak o pojedynczym ostrzu.
Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu
zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu w okresie od 01.01 do 31.05. i od 01.09. do 31.12.
- zakaz wędkowania w strefie ochronnej oznaczonej tabliczkami
zb. Wodociągów Częstochowskich („ciepły” dawniej Huta Cz-wa) - 20 ha, Częstochowa
zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol
- zakaz wędkowania na terenie wyznaczonego kąpieliska
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
- tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy wpływie wody zakaz wędkowania od
01.04. do 31.05
Stawy Sabinów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
Staw Strzelce Wielkie C – 3,4 ha - „NO-KILL” (złów i wypuść)
Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.czestochowa.pzw.pl) i nad zbiornikiem.
Pietrzyków II 2.0 ha
Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.czestochowa.pzw.pl) i nad zbiornikiem.
Czarna Rzeczka – 0,7 ha Starokrzepice
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu
- zakaz wędkowania na brzegu od strony gospodarstw domowych
Zalew kanału GOSIR – 2,5 ha Koszęcin
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz połowu od zmierzchu do świtu
- zakaz połowu na dawnym kąpielisku
Ostoja Starokrzepice - Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.czestochowa.pzw.pl)
i nad zbiornikiem. Łowisko tylko dla członków Okręgu PZW Częstochowa.

C 70-

Leśny Zakątek – 2 ha Kalety
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi

WODY GÓRSKIE - KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA
Całkowity zakaz wędkowania na WODACH GÓRSKICH Okręgu PZW w Częstochowie w okresie
od 01.01. do 31.01. oraz od 01.09. do 31.12.
NIE DOTYCZY ODCINKA RZEKI WARTY C-200 A „NO KILL”, ORAZ RZEKI KOCINKI C300 BEZ DOPŁYWÓW
CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA LIPIENIA
C100-1 rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła
- całoroczny zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych
- obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru
C100-2 Rz. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew
- całoroczny zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych
- obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru
C101 rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie
C101 rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuźnicy wraz z dopływami
C200 rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu kolejowego w m. Korwinów
(nie dotyczy odcinka Warty NO-KILL)
C200 rz. Warta - odcinek „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu w m. Poraj przy ul. Nadrzecznej
A
( przy Bacutilu) do mostu w m. Kolonia Borek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb
łososiowatych i lipienia. Na tym odcinku obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub
pozbawionych zadzioru.
C200 rz. Kamieniczanka ( Kamieniczka ) na całej długości z dopływami
A
- Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych.
- obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
C201 rz. Wiercica odcinek „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu drogowego w m. Janów do
mostu drogowego w m. Zalesice
- całkowity zakaz zabierania i posiadania przy sobie Pstrąga Potokowego
- obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
C 26- zb. Julianka - 7.0 ha gm. Przyrów
- całoroczny zakaz zabierania i posiadania przy sobie pstrągów potokowych
- obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru
C 202 rz. Trzepizurka - na całej długości
- zakaz zabierania ryb łososiowatych
C300 rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty wraz z dopływami
- pstrąg potokowy – górny wymiar ochronny od 50 cm
- rzeka Sękawica – zakaz brodzenia
- w okresie od 01.01. do 31.01. oraz od 01.09. do 31.12. zakaz zabierania i posiadania przy
sobie ryb łososiowatych i lipienia. Obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub
pozbawionych zadzioru.
C400 1. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las
2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do jazu w miejscowości Łysaków
C401 rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami
C402 rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami

