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Załącznik nr 2 

do uchwały nr 49 Zarządu Okręgu 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

 
Wykaz wód użytkownika rybackiego - Okręgu PZW w Siedlcach 

 

Wody górskie. 
Rzeki w obwodach rybackich. 

Nazwa obwodu 
rybackiego 

Nazwa rzeki  Położenie/powiat 

rz. Bug Nr 4 Myśla (Myślna) Sokołów Podlaski, Siedlce 

rz. Bug Nr 4 Moszczona Siemiatycze 

Na wodach górskich obowiązuje składka uzupełniająca do wód nizinnych, trwale umieszczona w legitymacji 
członkowskiej. 

 
Zasady wędkowania obowiązujące na wodach górskich (pstrąga i lipienia) w roku 2023. 

 
I. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA OGÓLNE. 
Na wodach Okręgu Siedleckiego obowiązują przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, Regulamin 
Amatorskiego Połowu Ryb PZW, warunki połowu zawarte w niniejszym zezwoleniu oraz rejestr połowów 
wędkarskich. 
 

 
II. ZASADY WĘDKOWANIA. 

Rzeki Myśla i Moszczona, wchodzące w skład obwodu rybackiego rzeki Bug Nr 4, są wodami typu „no kill – 
złów i wypuść” z następującymi zasadami: 

• Połów ryb może odbywać się metodą spinningową lub muchową wyłącznie na przynęty sztuczne 
zaopatrzone w haki bezzadziorowe. 

• Podczas połowu ryb wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie podbierak. 

• Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb (nie dotyczy: suma, szczupaka i okonia) - złowiona 
ryba musi być niezwłocznie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody. 

• Zakazuje się wędkowania w godzinach nocnych.  

• Zakazuje się połowu ryb od 01.09. do 31.01. 
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) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub 
jego stadia rozwojowe, 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 
b) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć 
nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 
mm. 
2. Przynęty. 
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. 
Wędkarzowi nie wolno: 
a) 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, 
b) łowić metodą "szarpaka" lub inną metodą powodującą celowe podhaczanie lub kaleczenie zewnętrznych 
powłok ryb poza obrębem głowy, 
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c) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb, 
d) wędkować z mostów. 
 
 

III. DOZWOLONE METODY POŁOWU. 

1. Metoda spinningowa. 
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. Metoda muchowa. 
2.1. 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. 
2.2. Przy wędkowaniu metodą spinningową i muchową wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne 
odległości od innych wędkujących, z brzegu lub brodząc – 25 m. 
 

IV. OCHRONA RYB. 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej. 
2. W wodach górskich Okręgu PZW w Siedlcach obowiązują następujące wymiary ochronne i gospodarcze ryb: 
- boleń do 40 cm i od 70 cm, 
- brzana do 40 cm (całoroczny zakaz zabierania), 
- certa do 30 cm, 
- jaź do 30 cm, 
- jelec do 15 cm, 
- kleń do 30 cm i od 50 cm, 
- lin do 30 cm, 
- miętus do 30 cm, 
- płoć do 15 cm, 
- pstrąg potokowy do 30 cm (całoroczny zakaz zabierania), 
- rozpiór do 25 cm, 
- sandacz do 50 cm, 
- sapa do 25 cm, 
- sum do 70 cm, 
- szczupak do 50 cm, 
- świnka do 30 cm (całoroczny zakaz zabierania), 
- węgorz do 60 cm, 
- wzdręga do 15 cm. 
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 
- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia, 
- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca (całoroczny zakaz zabierania), 
- certa od 1 stycznia do 30 czerwca, 
- miętus od 1 grudnia do końca lutego, 
- pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia (całoroczny zakaz zabierania), 
- sapa od 1 kwietnia do 31 maja, 
- sum od 1 stycznia do 31 maja, 
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia, 
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja, 
- świnka od 1 stycznia do 15 maja (całoroczny zakaz zabierania), 
- węgorz od 1 grudnia do 31 marca. 
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Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu 
Siedleckiego PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl/siedlce. 
Okręg PZW w Siedlcach, ul. Wojskowa 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 76 67;   Straż PZW: kom. 698 848 458 
 
 

 

 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. 

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

