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I. WSTĘP 

Zasady połowu ryb opracowane przez Zarząd Okręgu PZW w Kielcach będącym uprawnionym 

do rybactwa, stanowią zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony 

ichtiofauny na wodach będących w użytkowaniu Zarządu Okręgu PZW w Kielcach, 

wymienionych w niniejszym regulaminie. Zasady dotyczą zrzeszonych jak i niezrzeszonych 

obywateli polskich oraz cudzoziemców.  

Doba wędkarska liczona jest od godziny przybycia na łowisko - 24 godz.(pełne godziny). 

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ 

OKRĘG PZW W KIELCACH 

 

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach 

mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, które posiadają zezwolenie 

na amatorski połów ryb wędką oraz kartę wędkarską wydaną zgodnie z ustawą 

o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku. Posiadanie karty 

wędkarskiej nie dotyczy osób do 14 lat oraz cudzoziemców czasowo 

przebywających w Polsce. 

2. Wędkujący w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach 

zobowiązani są do przestrzegania zasad ujętych w niniejszym regulaminie, 

wydanym przez uprawnionego do rybactwa. 

3. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: 

bez prawa połowu na żywą i martwą rybkę, w ramach własnego łowiska, 

zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską tylko na jedną wędkę. 

4. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 

a. Wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień stanowiska i dziennego 

limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz 

zezwolenie na amatorski połów ryb wędką wydane przez uprawnionego 

do rybactwa metodą gruntowo spławikową, każda osoba na jedną wędkę, 

udostępnienie stanowiska dwóm osobom wyklucza wędkowanie 

opiekuna. 



b. Wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień dziennego limitu osoby 

pełnoletniej dopuszcza się wędkowanie metodą spinningową lub 

muchową dla jednej osoby nie wykluczając wędkowania opiekuna. 

c. Dopuszcza się wędkowanie metodą gruntowo-spławikową 

kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do 14 lat pod nadzorem 

opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane 

przez uprawnionego do rybactwa z zastosowaniem pkt. 4 a. 

d. Bez prawa połowu na żywą i martwą rybkę 

5. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę 

wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach 

przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania 

przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i 

zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy 

wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. 

6. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte 

w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”. Na zawodach 

przeprowadzanych przez Zarząd Okręgu i Zarządy Kół na „żywej rybie” 

obowiązują wymiary i okresy ochronne ryb zgodne z tabelą umieszczoną na 

stronie internetowej Okręgu. 

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ 

OKRĘG PZW W KIELCACH 

 

1. Podczas wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie dokumenty: 

kartę wędkarską, legitymację i zezwolenie wydane przez uprawnionego do 

rybactwa wraz z wydrukowanym rejestrem połowów z zezwolenia 

elektronicznego. 

2. Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz zobowiązany jest do zapoznania 

się do kogo należy wybrane łowisko, jakie są dodatkowe ograniczenia oraz 

wpisania w rejestrze daty, godziny i miejsca połowu. 

3. Wprowadza się obowiązkową rejestrację połowów ryb. Rejestracji podlegają: 

data, godzina, miejsce (nazwa łowiska oraz miejscowość), ryby objęte 

ilościowymi limitami połowów. Wpisu w/w danych należy dokonać na bieżąco, 

tj. datę, godzinę i miejsce połowu przed rozpoczęciem wędkowania, natomiast 

ryby z gatunków: amur, boleń, brzana, jaź, karp, kleń, lin, miętus, okoń, pstrąg 

potokowy, sandacz, sum, szczupak, węgorz przeznaczone do zabrania należy 

wpisać niezwłocznie po umieszczeniu w siatce do ich przechowywania – nie 

później niż przed kolejnym zarzuceniem wędki. Wpisu odnośnie pozostałych 

gatunków można dokonać po zakończeniu wędkowania lecz nie później niż 

przed opuszczeniem łowiska. 

4. Ryba wpisana do rejestru z zamiarem zatrzymania i umieszczona w siatce do jej 

przechowywania nie może być wymieniona na złowioną w okresie późniejszym. 

Ryby nie przeznaczone do zabrania muszą być natychmiast wypuszczone do 

wody. 

5. Zabrania się używania ścieralnych środków piszących, korektorów, usuwania, 

skreślania, poprawiania wpisów w rejestrze połowu ryb. W przypadku pomyłki 

należy dokonać poprawnego wpisu w rubryce poniżej. 



6. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, 

który przybył na nie wcześniej, Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni 

zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V 

Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który 

wcześniej zajął dane stanowisko. 

7. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika 

– odległość od wędek nie może przekraczać 15 m. 

8. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z 

pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności. 

9. Wędkarz zobowiązany jest do przechowywania ryb przeznaczonych do zabrania 

nie dłużej niż 24 godz. od złowienia w dostosowanej do tego siatce rozpiętej na 

sztywnych obręczach o minimalnej długości 2,5m ( nie dotyczy wędkowania z 

środków pływających ) lub worku karpiowym z wyjątkiem ryb łososiowatych. 

10. Wędkarz zobowiązany jest do utrzymania czystości brzegu w promieniu 5 m od 

zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan jaki zastał przed 

rozpoczęciem połowu, a po jego zakończeniu zabrania ze sobą śmieci. 

11. Wędkarz zobowiązany jest do bezwzględnego opuszczenia łowiska, jeżeli 

rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie, prowadzone odłowy 

kontrolne lub zarybienie. 

12. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody, śniętych ryb i innych zjawisk 

negatywnie wpływających na środowisko wodne, wędkarz zobowiązany jest 

powiadomić Policję, Zarząd Okręgu PZW, Wody Polskie albo najbliższy organ 

administracji publicznej. 

13. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną ma obowiązek przesłać do Zarządu 

Okręgu PZW zdjęcie znaczka i kilka łusek z przedniej części ciała powyżej linii 

bocznej podając również gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu, 

oznakowaną rybę należy wypuścić w miejscu złowienia. 

 

IV. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU PZW W KIELCACH 

 

1. Zakaz przechowywania i zabierania ryb poniżej ich dolnych wymiarów 

ochronnych oraz powyżej górnych wymiarów ochronnych  

2. Zakaz sprzedawania złowionych ryb. 

3. Zakaz rozdawania złowionych ryb na terenie łowiska. 

4. Zakaz łowienia ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń technicznych 

piętrzących wodę . Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących 

do regulacji brzegów lub dna rzek i zbiorników. 

5. Zakaz łowienia metodą „szarpaka”. 

6. Zakaz budowy pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika 

wody. 

7. Sprzęt pływający powinien być używany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zakaz stosowania sztucznego światła służącego do lokalizowania bądź 

zwabiania ryb. 

9. Zakaz wędkowania z mostów. 

10. Zakaz obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania, 

niedozwolone jest patroszenie ryb na łowisku. 



11. Zakaz wędkowania oraz wynoszenia, wywożenia zanęt i przynęt ze środków 

pływających i stosowania wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego służącego do 

nęcenia ryb na zbiorniku Małogoszcz (Zakrucze) oraz na zbiornikach do 15 ha, 

za wyjątkiem zbiornika ZUK w Stąporkowie oraz zbiornika Pompa w Gackach. 

12. Zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja:  

- metodą spinningową 

- używając jako przynęty żywej lub martwej ryby oraz ich fragmentów. 

13. Zakaz połowu na żywca w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. 

14. Zakaz połowu na martwą rybkę oraz ich części w okresie od 1 stycznia do 31 

maja 

15. Zakaz połowu ryb metodą trollingową oraz kuszą na wszystkich wodach 

użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach. 

16. Zakaz połowu ryb ze środków pływających w porze nocnej ( od 1 godzina po 

zachodzie słońca do 1 godzina przed wschodem słońca). 

17. Na zbiornikach w Gackach - zakaz używania środków pływających w celach 

rekreacyjnych z dopuszczeniem używania oznakowanych środków pływających 

o napędzie elektrycznym lub wiosłowym na zbiorniku PODKOWA w 

miejscowości Gacki służących do połowu ryb w części będącej własnością 

Okręgu PZW w Kielcach. 

18. Zakaz połowu ryb z wysp na wszystkich zbiornikach użytkowanych przez 

Okręg PZW w Kielcach 

19. Zakaz połowu ryb na rzece Morawka od upustu zbiornika do ujścia do rzeki 

Czarna Nida. 

20. Zakaz wędkowania na tarlisku na rzece Plebance na odcinku od mostu na drodze 

powiatowej nr 0407 Radoszyce-Pakuły-Sęp do kładki na zbiorniku wodnym 

Antoniów w Radoszycach w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia. 

21. Zakaz wędkowania na tarlisku na rzece Kamienna na odcinku od mostu w 

miejscowości Dziurów do mostu w miejscowości Styków w okresie od 31.03. 

do 31.05. 

22. Zakaz wędkowania na zbiorniku Ruśnia (zbiornik przy zbiorniku Brody 

Iłżeckie) od dnia 15 października do 31 grudnia. 

23. Całoroczny zakaz połowu ryb na zbiorniku Rejów po obu stronach zbiornika na 

odcinku od linii wysokiego napięcia do drugiej kładki na rzece Kamionka 

(tarlisko ryb). Zakaz wędkowania na terenie ośrodka wypoczynkowego z 

pomostów betonowych oraz między nimi przez cały rok. Tarlisko i zimowisko 

ryb. 

24. Całoroczny zakaz połowu ryb na zbiorniku Bodzentyn po obu stronach 

zbiornika na odcinku od zapory do mostu przy ul. Suchedniowskiej (tarlisko 

ryb). 

25. Zakaz połowu ryb w miejscowości Krzelów wzdłuż stawów hodowlanych na 

rzece Mierzawa oraz w miejscowości Słupów wzdłuż stawów hodowlanych na 

rzece Nidzica (obręby hodowlane). 

26. Zakazuje się połowu ryb na oznakowanych tarliskach oraz zimowiskach ryb. 

Zakaz obowiązuje na terenie na których są ustawione tablice z zapisem długości 

oraz okresu czasu przez jaki obowiązuje zakaz połowu. Tarliska lub zimowiska 

zatwierdza Zarząd Okręgu w Kielcach. 



27. Na zbiorniku w Skalbmierzu zezwala się na połów ryb w nocy z soboty na 

niedzielę w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia z obowiązkiem oznakowania 

go światłem i zachowania ciszy nocnej od 22:00 do 6:00 rano. 

28. Zakaz wywozu przynęt i zanęt przy użyciu wszelkiego rodzaju sprzętu 

pływającego na Zalewie Chańcza. 

29. Zakaz stosowania przynęt spinningowych powyżej 5 cm w okresie od 1 stycznia 

do 30 kwietnia na wodach nizinnych. 

30. Zakaz stosowania osęki na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW 

w Kielcach. 

 

V. 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, 

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

przynętą, każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki 

sposób aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, 

c. w metodzie spinningowej sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa 

haczyki: haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki 

sposób aby nie wykraczały 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 poza obwód koła o 

średnicy 20mm 

- 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 poza obwód koła o średnicy 20 mm. 

2. Przynęty: 

a. Jako przynęty mogą być stosowane: 

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne (żywe lub martwe a także ich części, 

rośliny, przetwory, ciasta, pasty). 

- ryby przeznaczone na przynętę mogą tylko być pozyskiwane z wód na którym 

prowadzone jest wędkowanie, 

- ryby stosowane na przynętę muszą być przechowywane w stanie żywym oraz 

posiadać wymiar ochronny. 

- przynęty sztuczne (wykonane z różnych materiałów naturalnych lub 

sztucznych). 

b. Zabrania się stosować jako przynęt i zanęt: 

- zwierząt i roślin chronionych; 

- ikry 

- gatunków obcych inwazyjnych: trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, 

sumik karłowaty 



- ryb na przynętę pozyskanych na innym łowisku niż to na którym mają być 

stosowane jako przynęta. 

3. Wędkowanie 

a. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach można wędkować 

przez całą dobę za wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia wymienionych w 

niniejszym zezwoleniu, gdzie można wędkować w porze dziennej 1 godziną 

przed wschodem słońca i 1 godzinę po zachodzie słońca. Zbiorniki na których 

występują obostrzenia w nocnym wędkowaniu w rozdziale VIII 

b. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach ochronnych i 

oznakowanych obrębach ochronnych i hodowlanych. Zakaz wędkowania 

obowiązuje na tarliskach oraz zimowiskach w przypadku występowania w/w 

miejscach odpowiednich tablic informacyjnych. 

c. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać dobowych oraz rocznych limitów 

połowu ryb. 

d. Ryby łososiowate przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio 

po złowieniu. 

e. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby 

f. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być z 

ostrożnością natychmiast bezwarunkowo wypuszczone do wody.                        

g. raków pręgowanych, raków sygnałowych, raków marmurkowych oraz ryb z 

gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik karłowaty po 

złowieniu nie wolno wpuszczać do żadnej z wód. Wędkarz zobowiązany jest do 

zabrania w/w gatunków z łowiska. 

h. w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego 

łowienia metodą spinningową lub muchową. Połów ryb metodą spinningową lub 

muchową wyklucza możliwość wędkowania inną metodą. 

i. uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenia 

lub zakaz stosowania zanęt w ciągu roku w zależności od zakwitów glonów na 

danym łowisku, informacja o czasowym zakazie zamieszczona zostanie na 

łowisku i stronie internetowej okręgu. 

j. dopuszcza się w czasie połowu pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu 

poziomej podrywki wędkarskiej o parametrach 1 m x 1 m i oczkach nie 

większych niż 5 mm, niedozwolona jest konstrukcja podrywki przez którą ryby 

zostają uwięzione w oczkach lub w komorach. 

k. ryby przeznaczone do wypuszczenia powinny zostać podebrane podbierakiem 

lub wilgotną ręką, czas w którym ryba jest poza wodą powinien być ograniczony 

do minimum 

l. zabrania się brodzenia w oznaczonych tarliskach: na wodach górskich od 1 

września do 31 czerwca, na wodach nizinnych od 1 lutego do 31 czerwca 

4. Łowiska typu „Złów i Wypuść”: 

4.1. Ustala się następujące łowiska typu „Złów i Wypuść” na wodach górskich: 

a. Rzeka Mierzawa od mostu drogowego na trasie S7 do mostu drogowego 

w 

miejscowości Konary, 

b. Rzeka Mierzawa od mostu kolejowego w miejscowości Krzcięcice do 

mostu drogowego Słaboszowice - Jędrzejów, 

c. Rzeka Hutka od źródeł do ujścia do rzeki Biała Nida 



4.2.Ustala się łowiska typu „Złów i Wypuść” na wodach nizinnych: 

a. Rzeka Nida od progu wodnego w miejscowości Motkowice do mostu 

drogowego w miejscowości Stawy, 

b. Rzeka Silnica od źródeł do ujścia, 

c. Zbiornik Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim z wyłączeniem suma, 

d. Zbiornik Sokołowice gmina Koszyce z wyłączeniem suma, 

e. Zbiornik Suchedniów gmina Suchedniów z wyłączeniem suma i amura, 

f. Zbiornik Szydłówek w Kielcach z wyłączeniem suma i tołpygi, 

g. Zbiornik Śladków Mały z wyłączeniem karasia srebrzystego,  

h. Zbiornik Barycz 

i. Rzeka Biała Nida od mostu w miejscowości Tyniec do mostu drogowego 

na drodze Jędrzejów-Małogoszcz, 

j. Smuga Umianowicka starorzecze na całej długości, 

k. Zbiornik Bliżyn, 

l. Zbiornik Małoszówka 

m. Zbiornik Morawica - zasada „Złów i Wypuść” dotyczy gatunków: boleń, 

jaź, kleń, okoń, sandacz, szczupak, 

n. Zbiornik Chańcza - zasada „Złów i Wypuść” dotyczy gatunków: boleń, 

okoń, sum, sandacz, szczupak, 

4.3. Na łowiskach typu „Złów i Wypuść” zabrania się przetrzymywania 

złowionych ryb. Przetrzymywanie ryb dozwolone jest jedynie w trakcie 

przeprowadzania zawodów wędkarskich w odpowiednich siatkach. 

4.4. Na łowiskach typu „Złów i Wypuść” obowiązuje posiadanie i używanie 

podbieraka oraz przyrządu do wyjmowania haczyków. 

4.5. Na łowiskach typu „Złów i Wypuść” zabrania się połowu na „żywca”, 

martwą rybkę i ich części. 

4.6. Na łowiskach typu „Złów i Wypuść” na wodach nizinnych obowiązują 

przynęty z hakiem o jednym grocie, natomiast na łowiskach typu „Złów i 

Wypuść” na wodach górskich obowiązują przynęty z hakiem o jednym 

grocie pozbawione zadziorów lub bezzadziorowe. W metodzie 

spinningowej i muchowej przynęta uzbrojona maksymalnie w 2 haki, w 

metodzie gruntowo-spławikowej oraz pod lodowej przynęta uzbrojona w 1 

hak. 

4.7. Zakaz posiadania przy sobie ryb podczas wędkowania na zbiornikach i 

odcinkach typu „Złów i Wypuść” (nie dotyczy zawodów wędkarskich) 

 

VI. DOZWOLONE METODY POŁOWU RYB 

 

1. Metoda gruntowo-spławikowa 

a. łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na 

dwie wędki, każda zakończona jednym haczykiem z przynętą naturalną lub 

sztuczną 

b. wędkarz łowiący ryby tą metodą zobowiązany jest do zachowania 

minimalnych 

odstępów od innych wędkujących: 

- łowiąc z brzegu – 10 m., 

- między łodziami lub brodząc – 25 m., 



- między łodzią a wędkującymi z brzegu – 50 m. 

2. Metoda spinningowa 

a. łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną 

w ręku z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą uzbrojoną nie więcej niż w 

dwa haczyki. 

b. zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów, 

c. korpus przynęty spinningowej musi być szerszy niż średnica haczyków w 

którą przynęta jest uzbrojona 

d. wędkarz łowiący ryby tą metodą zobowiązany jest do zachowania 

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

- łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m., 

- łowiąc z łodzi – 50 m. 

e. dopuszcza się możliwość wędkowania przy użyciu metody spinningowej 

Drop Shot  - metoda polegająca na prezentacji przynęty przez pewien okres w 

jednym miejscu i przesuwaniu do kolejnego, zestaw złożony z haczyka  

przymocowanego do żyłki oraz zakończonego ciężarkiem. 

3. Metoda muchowa 

a. 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 haczyk 

nie może posiadać więcej jak dwa ostrza, rozstawione w taki sposób by 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. 

b. nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki i przyponu 

oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją 

przedmiotów, 

c. przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne 

odległości od innych wędkujących: 

- z brzegu lub brodząc – 25 m., 

- z łodzi – 50 m. 

4. Metoda podlodowa 

a. 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 z haczykiem o pojedynczym ostrzu  

b. otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a 

miedzy nimi zachować odległość - nie mniejszą niż 1 m., 

c. zabrania się połowu ryb w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu, 

d. złowione ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po 

złowieniu . Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach, 

e. przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować 

minimalną odległość 10 m. od innych wędkarzy 

f. zabrania się stosowania martwej rybki i żywej ryby jako przynęty. 

g. długość wędki minimum 30 cm, sygnalizator brań (kiwok) nie jest wliczany 

do długości wędki. 



VII. OBOWIĄZUJĄCE WYMIARY I OKRESY OCHRONNE RYB 

 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego końca 

płetwy ogonowej. 

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

- Amur biały do 40 cm i od 70 cm obowiązuje tylko na zbiornikach poza 

obwodowych, 

na rzekach i zbiornikach obwodowych brak wymiaru 

- Boleń do 40 cm i od 70 cm 

- Brzana do 40 cm i od 60 cm 

- Certa – całkowity zakaz zabierania 

- Jaź do 30 cm i od 45 cm 

- Jazgarz do 10 cm 

- Jelec do 15 cm 

- Karp do 40 cm i od 70 cm, 

- Karaś chiński – brak wymiaru 

- Karaś pospolity (złocisty) – całkowity zakaz zabierania 

- Karaś srebrzysty (japoniec) – brak wymiaru 

- Kiełb wszystkie gatunki – całkowity zakaz zabierania 

- Kleń do 30 cm i od 45 cm 

- Krąp – brak wymiaru 

- Leszcz od 60 cm 

- Lin do 30 cm i od 50 cm 

- Lipień – całkowity zakaz zabierania 

- Łosoś atlantycki – całkowity zakaz zabierania 

- Miętus do 25 cm 

- Okoń do 20 cm i od 35 cm – wymiar górny nie obowiązuje na wodach krainy 

pstrąga i lipienia 

- Płoć do 15 cm 

- Pstrąg potokowy do 35 cm i od 50 cm 

- Pstrąg tęczowy do 30 cm 

- Rozpiór do 25 cm 

- Sandacz do 55 cm i od 80 cm 

- Sapa do 25 cm 

- Sieja do 35 cm 

- Sielawa do 18 cm 

- Słonecznica – brak wymiaru ochronnego 

- Sum do 70 cm (do70 i od 160 cm – na zbiornikach Brody Iłżeckie, Wióry oraz 

rzeka Nida) 

- Szczupak do 55 cm i od 90 cm, wody krainy pstrąga i lipienia do 45 cm 

- Świnka do 25 cm 

- Tołpyga brak wymiaru 

- Troć wędrowna – całkowity zakaz zabierania 

- Ukleja – brak wymiaru ochronnego 

- Węgorz do 60 cm 

- Wzdręga do 15 cm 

- Zakaz zabierania wszystkich gatunków jesiotra 



3. Ustala się następujące okresy ochronne (okres ochronny obejmuje dany okres 

włącznie z ostatnim i pierwszym dniem) 

- Boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia 

- Brzana od 1 stycznia do 30 czerwca 

- Certa od 1 stycznia do 30 czerwca 

- Lipień od 1 marca do 31 maja 

- Łosoś atlantycki od 1 września do 31 stycznia, w pozostałych okresie 

obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

- Miętus od 1 grudnia do końca lutego 

- Pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia - zakaz zabierania w okresie 01-

14 lutego oraz 15-31 sierpnia. 

- Sandacz od 1 stycznia do 31 maja 

- Sapa od 1 kwietnia do 31 maja 

- Sieja od 15 października do 31 grudnia 

- Sum od 1 stycznia do 31 maja z wyłączeniem zbiorników: Brody Iłżeckie, 

Wióry oraz Chańcza, na którym obowiązuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

- Szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia 

- Świnka od 1 stycznia do 15 maja 

- Troć wędrowna od 1 września do 31 stycznia, w pozostałym okresie 

obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

- Węgorz od 1 grudnia do 31 marca 

4. Wprowadza się następujące dobowe limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk. 

a. amur biały, karp, lin, pstrąg tęczowy, sieja, węgorz łącznie 4 szt. w ciągu 

doby, nie więcej niż po 2 sztuki z każdego gatunku. 

b. sandacz, sum, szczupak łącznie 2 sztuki w ciągu doby, nie więcej niż 1 sztuka 

z każdego gatunku 

c. boleń, brzana, kleń, jaź, świnka łącznie 5 szt. w ciągu doby, nie więcej niż: 

• boleń 1 szt. 

• brzana 1 szt. 

• kleń 3 szt. 

• jaź 3 szt. 

• świnka 5 szt. 

d. jazgarz, jelec, okoń, wzdręga łącznie 15 szt., nie więcej niż 10 szt. z gatunku 

e. krąp, leszcz, płoć łącznie nie więcej niż 5 kg 

f. miętus 3 szt. 

g. pstrąg potokowy 2 szt. 

h. rozpiór 2 szt. 

i. sapa 2 szt. 

j. ukleja 20 szt. na rzekach, zbiorniki brak limitu 

5. Wprowadza się następujące zmniejszone limity ilościowe na zbiornikach: 

a. Busko-Zdrój, Łowiska: karp, szczupak, sandacz, sum, amur - łącznie 1 szt. 

b. Chorzewa: karp 1 szt., okoń 3 szt., płoć 3 szt., jaź 1 szt., wzdręga 3 szt. 

c. Łączna: Zbiornik Jaśle: lin – 1szt.; szczupak – 1 szt.; karp – 1 szt. 

d. Miechów: Zbiornik w Parku Miejskim: karp, amur, lin, szczupak, tołpyga, 

sum, sandacz – łącznie 1 szt. – rocznie nie więcej niż 20 szt.; karaś srebrzysty, 

okoń, jaź, płoć – 5 szt. z każdego gatunku. 

e. Oleśnica: Zbiornik Nadstawie i Zakościele – karp 1szt. 



f. Ostrowiec Świętokrzyski: staw Huta i staw OZMO: karp, lin, pstrąg tęczowy, 

szczupak, sandacz – łącznie 2 szt. nie więcej niż 1 szt. sandacza i szczupaka 

g. Pińczów: Zalew, Doprowadzalnik, Zbiornik Skały, Pleban, Rogal: karp, amur 

łącznie 2 szt. 

h. Rudki: Zbiornik Serwis: karp 1 szt., lin 1 szt., szczupak 1 szt., amur 1 szt. 

i. Sędziszów: Zalew: karp, amur, szczupak, sandacz – łącznie 1 szt. 

j. Skalbmierz: zalew: karp, amur – łącznie 1 szt.; szczupak, sandacz – łącznie 1 

szt.; pstrąg tęczowy 1 szt. 

k. Staszów: Zalew nad Czarną: karp, amur, lin, szczupak, pstrąg, sandacz- 

łącznie 1 szt., leszcz, okoń, płoć- łącznie 1 kg, w tym nie więcej niż 10 szt. 

okonia. 

l. Stopnica: Zbiornik Wolica: amur, karp, lin, jaź, tołpyga łącznie 4 szt. nie 

więcej niż 1 szt. z gatunku. Sandacz, szczupak łącznie 1 szt., okoń, wzdręga, 

karaś srebrzysty 5 szt. z gatunku, płoć 2 kg. 

ł. Włoszczowa: Zalew Miejski amur 1 szt. 

m. Złota: Zbiornik Żurawniki: karp, lin, szczupak, amur łącznie 1 szt. 

6. Wprowadza się następujące roczne limity ilościowe ryb: 

a. pstrąg potokowy 20 szt. 

b. szczupak 15 szt. 

c. sandacz 15 szt. 

7. W uzasadnionych przypadkach zezwala się na okresowe ograniczenia: 

podwyższone wymiary ryb, zwiększenie lub zmniejszenie limitu ilościowego, 

okresowe zakazy połowu lub zabierania ryb, powyższa decyzja musi zostać 

zatwierdzona prze ZO PZW i ogłoszona na stronie internetowej Okręgu i 

umieszczona na tablicy informacyjnej na zbiorniku. 

8. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów 

prawnie chronionych: aloza, brzanka, ciosa, głowacz białopłetwy, głowacz 

pręgopłetwy, jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb 

Kesslera, koza złotawka, koza pospolita, minogi – wszystkie gatunki, 

piekielnica, piskorz, różanka, strzebla błotna, śliz. 

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

10. Wprowadza się zakaz zabierania: karpia, jazia, lina na wszystkich zbiornikach 

obwodowych od zarybienia do końca roku po jesiennym zarybieniu tych 

zbiorników. 

11. Wprowadza się zakaz wędkowania na wszystkich zbiornikach 

pozaobwodowych na okres 14 dni od zarybienia tych zbiorników, a następnie 

zakaz zabierania ryb z gatunku jaź, karp, lin do końca roku po jesiennym 

zarybieniu. 

 

VIII. DODATKOWE OGRANICZENIA NA WODACH 

 

 

1. Bliżyn - zakaz wędkowania w obrębie tarliska na północnym brzegu zbiornika w 

Bliżynie od mostu na rzece Kamiennej na ulicy Langiewicza do końca wyspy. 

2. Bodzentyn - zakaz wędkowania w obrębie tarliska na zbiorniku Bodzentyn od 

zapory do mostu 

/ul. Suchedniowska/ 



3. Busko-Zdrój Łowiska 

- wędkowanie na jedną wędkę metodą spławikową lub spinningową 

- wędkowanie we wszystkie dni tygodnia od świtu do zmierzchu 

4. Chorzewa 

- zakaz nęcenia i połowu ryb ze środków pływających 

- zakaz wywozu przynęt środkami pływającymi 

5. Gacki 

- zakaz używania środków pływających w celach rekreacyjnych 

- do akwenów wraz z przyległymi terenami mają zastosowanie przepisy obowiązujące 

w Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych. 

- zabrania się nurkowania i kąpieli oraz używania środków pływających w celach 

rekreacyjnych 

- zezwala się na używanie środków pływających o napędzie elektrycznym lub 

wiosłowym na zbiorniku „Podkowa” i „Pompa” służących do połowu i nęcenia ryb w 

części będącej własnością PZW. 

- dopuszcza się parkowanie w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii brzegowej 

oraz palenie ognisk w miejscach wyznaczonych do tego celu 

- obowiązuje bezwzględny zakaz zaśmiecania, zanieczyszczania wody i niszczenia 

przyrody. 

- handel obwoźny dozwolony jest za zgodą zarządu koła, 

- zakaz zabierania pstrąga tęczowego 

6. Miechów – Zbiornik w Parku Miejskim 

- połów w nocy dozwolony w okresie od 01.06. do 30.08. z piątku na sobotę oraz z 

soboty na niedziele. 

- zmniejsza się odległość między wędkarzami do 5 m. 

- zakaz brodzenia 

7. Na rzece Mierzawa wprowadza się następujące zakazy i nakazy: 

- obowiązuje używanie podbieraka oraz haczyków bezzadziorowych (na odcinku 

„Złów i Wypuść), 

- obowiązuje zakaz brodzenia na wyznaczonych tarliskach w okresie od 1 września 

do 31 czerwca. 

8. Oleśnica: Nadstawie, Zakościele 

- zakaz spinningowania do 31 maja na zbiorniku Zakościele 

- zakaz połowu w nocy od poniedziałku do czwartku 

- wędkowanie za zasadzie „Złów i Wypuść” od poniedziałku do środy 

9. Ostrowiec Świętokrzyski: staw Huta, staw OZMO, staw Częstocice 

- wędkowanie dozwolone 1 godzinę przed świtem i 1 godzinę po zmroku 

10. Zbiornik Piachy Starachowice: 

- zakaz nęcenia innymi metodami niż ręką, koszykiem zanętowym o standardowych 

wymiarach oraz procą 

- zakaz wypływania, wynoszenia i wywozu zanęt i przynęt 

- zakaz wędkowania ze środków pływających 

- zakaz spinningowania w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 

- zakaz wędkowania nocą od zmierzchu do świtu, po jesiennym zarybieniu do 31 

marca każdego roku 

- bezwzględny zakaz wjazdu i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie od 

przedłużenia plaży do wysokiego brzegu 

11. Zbiornik Serwis Rudki 

- zakaz wędkowania w porze nocnej oraz zakaz połowu metodą gruntową 

12. Sędziszów zalew 



-zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz spinningowania w okresie 

od 1 stycznia do 31 maja 

- połów w nocy dozwolony w okresie od 1 czerwca do 30 listopada od piątku do 

niedzieli oraz w dni świąteczne 

13. Skalbmierz: 

- zakaz połowu z plaży i pomostu 

- wędkowanie dozwolone od 1 godziny przed świtem i do 1 godziny po zmroku 

- dozwolony połów w porze nocnej z soboty na niedzielę od 1 czerwca do 31 sierpnia 

14. Staszów Zalew nad Czarną 

- wędkowanie zgodne z obowiązującym odrębnym regulaminem łowiska 17 

15. Lipowica: 

- zakaz brodzenia w okresie od 1 stycznia do 31 maja 

16. Sokołowice: 

- wędkowanie dozwolone od świtu do zmierzchu 

- brak limitu dobowego na suma - wyłączony z zasady „złów i wypuść” 

17. Małogoszcz Zakrucze: 

- zakaz wynoszenia przynęt i zanęt 

18. Zbiornik Śladków Mały: 

- zakaz wędkowania na wyznaczonych plażach od 1 czerwca do 30 września 

- wędkowanie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia dozwolone od godziny 18.00 do 

godziny 10.00 

19. Zbiornik Wolica: 

- wędkowanie dozwolone od świtu do zmierzchu 

- zakaz wjazdu i parkowania pojazdów na grobli i kostce brukowej 

- całoroczny zakaz połowu ryb na oznaczonym tarlisku 

- zakaz wędkowania ze środków pływających i z spod lodu 

 

IX. KONTROLA WĘDKUJĄCYCH NA WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ 

OKRĘG PZW W KIELCACH 

 

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

- Funkcjonariuszy Policji, 

- Strażników Państwowej Staży Rybackiej w Kielcach, 

- Strażników Społecznej Straży Rybackiej w powiatach, 

- Strażników Państwowej Straży Łowieckiej, 

- Strażników Straży Leśnej, 

- Strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych, 

- Funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

2. Na żądanie kontrolującego wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty 

upoważniające do połowu ryb, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty. W 

przypadku posiadania zezwolenia w formie elektronicznej smartfon na którym jest 

pobrane. 

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą 

konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, Statutu PZW. 

 


