
UWAGA !  
Informator jest wyjątkiem od RAPR i spełnia rolę uzupełniającą do wydanego zezwolenia.  

W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w kolumnie nr 6 ( … ).  

Obowiązuje od 01.01.2023 r. 

Dorzecze Rzeka główna krainy ryb 
łososiowatych 

Łowisko 
 

Szczegółowe granice 
łowiska 
 

Miasto 
gmina 
 

Dozwolone metody wędkowania, przynęty i inne 
specjalne ograniczenia i zakazy 

1 2 3 4 5 6 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

Wisła Rzeka Radomka Rzeka Radomka na odcinku od jej źródeł do 
mostu drogowego na trasie 
Radom – Przysucha (nr 12) w 
miejscowości Wieniawa oraz 
dopływach wód do tego 
odcinka, z wyłączeniem 
zbiornika Topornia.  
 

Przysucha, 
Borkowice, 
Wieniawa 

Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i 
muchową (poniżej zbiornika Topornia także metodą 
spławikową tylko na przynęty pochodzenia 
roślinnego). 
(nie wymaga dodatkowych opłat na rzeki górskie). 
Lipień całkowity zakaz zabierania. Wymiar ochronny 
okonia nie dotyczy wód górskich. Całkowity zakaz 
wędkowania w okresie od 01.09. do 31. 01 od źródeł 
wraz z jej dopływami do zbiornika Topornia.  

 

Wisła Rzeka Radomka Rzeka 
Szabasówka 

na odcinku od jej źródeł do 
mostu drogowego na trasie 
Łaziska – Zaborowie oraz 
dopływach wód do tego 
odcinka,   

Chlewiska, 
Orońsko, 
Wolanów 

Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i 
muchową (nie wymaga dodatkowych opłat na rzeki 
górskie). Lipień całkowity zakaz zabierania. Wymiar 
ochronny okonia nie dotyczy wód górskich. Całkowity 
zakaz wędkowania w okresie od 01.09. do 31. 01 od 
źródeł wraz z jej dopływami do mostu drogowego na 
trasie Łaziska – Zaborowie z wyłączeniem zbiorników 
zaporowych. 

 

Wisła Rzeka Radomka Rzeka Jabłonica na odcinku od jej źródeł do 
mostu drogowego na trasie 
Radom-Przysucha (nr 12) oraz 
dopływach wód do tego 
odcinka 

Wieniawa, 
Borkowice, 
Przysucha 

Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i 
muchową 
(nie wymaga dodatkowych opłat na rzeki górskie). 
Lipień całkowity zakaz zabierania. Wymiar ochronny 
okonia nie dotyczy wód górskich.  Całkowity zakaz 
wędkowania w okresie od 01.09. do 31. 01 od źródeł 
wraz z jej dopływami do mostu drogowego na trasie 
Radom – Przysucha. 

 


