Rzeka główna
krainy ryb
łososiowatych
1
2
Okręg PZW w Tarnowie
Wisła
Dunajec

Dorzecze

Łowisko
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Miasto gmina

Dozwolone metody wędkowania, przynęty i inne
specjalne ograniczenia i zakazy.
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6
Wędkowanie zabronione
Obręb Ochronny ustanowiony przez
Wojewodę Małopolskiego
Przynęty sztuczne

Potok
Paleśnianka
dopływ
Dunajca

1. Od źródeł do progu wodnego w
m. Zakliczyn (obok mostu drogowego na
Dunajcu).
2. Od ww. progu do ujścia do Dunajca.

Zakliczyn

Wszystkie
dopływy
Dunajca

Na odcinku rzeki od mostu wiszącego w
m. Tropie do mostu drogowego w ciągu drogi
DK94 w m. Zgłobice z wyłączeniem dopływu
rzeki Łososinka na odcinku od ujścia do 200
metrów powyżej mostu drogowego w ciągu
drogi powiatowej 1556 w m. Witowice Dolne.
Na odcinku od mostu drogowego w Pławnej
do ujścia potoku Wątok.

Gródek,
Czchów,
Zakliczyn,
Wojnicz

Przynęty sztuczne

Ciężkowice,
Rzepiennik
Strzyżewski,
Tuchów,
Ryglice,
Gromnik, Pleśna
Tarnów,
Skrzyszów

Przynęty sztuczne

Wszystkie
dopływy
Białej
Tarnowskiej

Uszwica

Szczegółowe granice łowiska

Potok Wątok
dopływ Białej
Tarnowskiej
Uszwica

Potok
Leksandrówka
Potok
Niedźwiedzia
Wszystkie dopływy Uszwicy

Od źródeł do km 6+900 tj. mostu
drogowego na ul. Okrężna w m. Tarnów.

Zakliczyn

Od źródeł do km 48+050 tj. mostu drogowego Lipnica
w ciągu drogi DK75 w m. Gnojnik.
Murowana,
Nowy Wiśnicz,
Gnojnik
Od źródeł do ujścia do Uszwicy.
Nowy Wiśnicz,
Gnojnik
Od źródeł do ujścia do Uszwicy.
Dębno
Na odcinku od źródeł do km 36+700 tj. jazu
( ujęcia wody dla zakładów piwowarskich )
w m. Brzesko.

Przynęty sztuczne
Przynęty sztuczne i roślinne

Przynęty sztuczne
Przynęty sztuczne

Lipnica
Przynęty sztuczne
Murowana,
Gnojnik, Brzesko

Raba

Od ujścia rzeki Stradomka do mostu
Odcinek
„Złów i wypuść” drogowego w Chełmie
Raba

Bochnia

1) zakaz zabierania i przetrzymywania ryb.
Ryby po złowieniu mają być niezwłocznie
wypuszczone z zachowaniem niezbędnej
staranności,
2) zakaz posiadania ryb złowionych na innych
odcinkach,
3) połów ryb tylko w porze dziennej
( tj. godzinę przed wschodem i godzinę po
zachodzie słońca wg kalendarza dla m.
Warszawy ),
4) połów ryb tylko na przynęty sztuczne,
5) połów ryb odbywa się wyłącznie metodą
spinningową lub muchową,
6) obowiązek stosowania podczas
wędkowania przynęt uzbrojonych tylko w
jeden haczyk lub w kotwiczkę
pozbawionych zadziorów,
7) obowiązek posiadania podbieraka oraz
przyrządu do wyhaczania ryb,
8) zakaz połowu ryb przy użyciu podrywki,
9) zakaz stosowania dodatkowego dociążania
sztucznej przynęty poza jej konstrukcją,
10) pozostałe zapisy zgodnie z Zezwoleniem
jeśli nie są sprzeczne z ww. warunkami.

UWAGA !!!
Informator spełnia rolę uzupełniającą do wydanego zezwolenia ( proszę o szczególne zwrócenie uwagi w Zezwoleniu na definicje przynęt )
Przypominamy że na wodach Okręgu PZW Tarnów obowiązuje całkowity zakaz zabierania LIPIENI
Obowiązuje od 01.01.2021

