
 
Zasady dokonywania amatorskiego 

połowu ryb na wodach użytkowanych lub 
udostępnionych przez  
Okręg PZW w Elblągu  

Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb     
na wodach użytkowanych lub    
udostępnionych do wędkowania obowiązują    
wymiary, okresy ochronne i limity zgodne  
z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb     
Okręgu PZW  
w Elblągu, który dostępny jest na stronie       
internetowej www.pzw.elblag.pl. Zgodnie z    
rozdziałem III pkt.2 RAPR Okręgu PZW w       
Elblągu w 2021 r. ” Przed przystąpieniem do        
wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do     
ustalenia, do kogo należy wybrane przez      
niego łowisko i czy nie obowiązują na nim        
dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w     
niniejszym Regulaminie i w zezwoleniu     
wydanym przez uprawnionego do rybactwa.”.  

WYMIARY OCHRONNE 
✔ boleń do 40 cm i od 70 cm, 

✔ brzana do 40 cm, 

✔ certa do 30 cm, 

✔ głowacica do 70 cm, 

✔ jaź do 25 cm, 

✔ jelec do 15 cm, 

✔ karp do 30 cm (nie dotyczy rzek), do 45         
cm (duży staw  
w Miniętach, od 55 cm (j. Podgórz), do        
40 cm (stawy Bornity), 

✔ kleń do 25 cm, 

✔ lin do 25 cm, 

✔ lipień do 30 cm, 

✔ łosoś do 35 cm, 

✔ miętus do 25 cm; 

✔ pstrąg potokowy od 1 września do 31       
grudnia: 

✔ sieja od 1 października do 31 grudnia, 

✔ sielawa 1 października do 31 grudnia, 

✔ sandacz od 1 stycznia do 31 maja, 

✔ sapa od 1 kwietnia do 31 maja, 

✔ sum od 1 stycznia do 31 maja; 

✔ szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

✔ świnka od 1 stycznia do 15 maja, 

✔ troć w pozostałych rzekach od 1      
października do 31 grudnia; 

✔ troć jeziorowa od 1 września do 31       
stycznia, 

✔ węgorz od 1 grudnia do 31 marca. 
 

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO NA   
WODACH PZW 
 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma      
obowiązek posiadać kartę wędkarską,    
zezwolenie wydane przez uprawnionego    
do rybactwa i inne dokumenty wymagane      
przez wydającego zezwolenie. 

2. Przed przystąpieniem do wędkowania,     
wędkarz zobowiązany jest do ustalenia,     
do kogo należy wybrane przez niego      
łowisko i czy nie obowiązują na nim       
dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi    
w niniejszym Regulaminie i w zezwoleniu      
wydanym przez uprawnionego do    
rybactwa. 

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na       
łowisku pierwszeństwo ma ten 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. 

WYKAZ WÓD UŻYTKOWANYCH LUB 
UDOSTĘPNIONYCH DO 

WĘDKOWANIA DLA CZŁONKÓW 
OKRĘGU PZW W ELBLĄGU W 2021 R. 
WODY KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA 

 
Banówka (od źródeł do granicy Państwa,      
na całej długości 
Bauda (od źródeł do mostu drogowego na       
trasie Frombork - Braniewo 
Drwęca Warmińska (od źródeł do mostu      
kolejowego  
w Ornecie) 
Dzierzgoń (od mostu drogowego na trasie      
Dzierzgoń – Prakwice do mostu w m.       
Bągard) 
Liwa (od dolnego stanowiska jazu w m.       
Gonty do mostu drogowego Kwidzyn –      
Białki) 
Omaza (od źródeł do granicy Państwa, na       
całej długości) 
Sała (na całej długości) 
Srebrny potok (na całej długości) 
Wałsza (od dolnego stanowiska jazu  
w m. Pieniężno do ujścia do Pasłęki)  
(UWAGA:  REZERWAT  PRZYRODY 

- zasady wędkowania na stronie      
internetowej www.pzw.elblag.pl) 
Wąska (od dolnego stanowiska jazu w m.       
Klekotki do odpływu z oczyszczalni     
miejskiej w Pasłęku) 
 

 
POZOSTAŁE WODY  

Balewka 
Balewo (Balewskie) 
Barlewickie 
Bauda  (z wyłączeniem wód górskich) 
Białe 
Bornity 
Brzeźnica 
Burgale  (Bronowskie) 
Burzanka 
Dąbrówka 
Drużno - NO KILL: SZCZUPAK,     
SANDACZ, OKOŃ 
UWAGA:  REZERWAT  PRZYRODY 

Kiersyty 
Kisielickie Miejskie 
Korzeniewo 
Kościeleczki 
Krzykosy 
Kucki – Klecewskie (Jaromierz) 
Kuksy 
Kumiela 
Licze 
Linawa 
Liwa (od 50 m od wypływu z j.        
Liwieniec do górnego stanowiska jazu     
w Gontach i od mostu drogowego      
Kwidzyn – Białki do ujścia do rzeki       
Nogat) 
Łukszty 
Mareza 
Martwe  (Jelenia Dolina) 
Marwicka Młynówka 
Merynos 
Młyńska Struga  
Nogat 
Orneckie (Mieczowe) – NO KILL  
Parlety 
Pasłęk 
Pasłęka  
(UWAGA:  REZERWAT  PRZYRODY 

- zasady wędkowania na stronie      
internetowej www.pzw.elblag.pl) 
Pastwa 
Pierzchały  
(UWAGA:  REZERWAT  PRZYRODY 

- zasady wędkowania na stronie      
internetowej www.pzw.elblag.pl) 
Piękne (Bakutil) 
Plińskie 
Podgórz 
Podzamcze 
Rakowe 
Rakowiec 
Rogowska Struga (Bierutówka) 
Sowica  (Mętne) 
Stare 
Stawy Pożwirowe Dzierzgoń – NO     
KILL AMUR DUŻY STAW W     
MINIĘTACH 
Staw w Braniewie przy ul. Długiej      

http://www.pzw.elblag.pl/


 

✔ okoń do 18 cm i od 40 cm (za wyjątkiem          
wód ujętych  
w Informatorze wód krainy pstrąga i      
lipienia), 

✔ płoć do 15 cm (nie obowiązuje na       
jeziorze Kuksy i na jeziorze Sztumskim      
oraz na zawodach wędkarskich    
organizowanych na żywej rybie), 

✔ pstrąg potokowy do 30 cm, 

✔ rozpiór do 25 cm, 

✔ sandacz do 50 cm, 

✔ sapa do 25 cm, 

✔ sieja do 35 cm, 

✔ sielawa do 18 cm, 

✔ sum do 70 cm, 

✔ szczupak do 50 cm i od 90 cm, 

✔ świnka do 25 cm, 

✔ troć do 35 cm, 

✔ troć jeziorowa do 50 cm, 

✔ węgorz do 60 cm, 

✔ wzdręga do 15 cm. 
OKRESY OCHRONNE 

✔ boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

✔ brzana od 1 stycznia do 30 czerwca, 

✔ brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia       
do 31 grudnia, 

✔ certa od 1 stycznia do 30 czerwca; 

✔ głowacica od 1 marca do 31 maja, 

✔ lipień od 1 marca do 31 maja, 

✔ łosoś od 1 października do 31 grudnia, 

✔ miętus od 1 grudnia do końca lutego, 

✔ okoń od 1 marca do 30 kwietnia 
 

4. W czasie wędkowania wędki muszą      
być pod stałym nadzorem ich     
użytkownika. Niedozwolone jest   
oddalanie się od rozstawionych wędek na      
odległość większą niż 50 metrów i      
pozostawienie ich na czas dłuższy niż 5       
minut. 

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać     
przyrząd do wyjmowania haczyków z     
pysków ryb. Ryby z haczyka należy      
uwalniać z zachowaniem maksymalnej    
ostrożności. 

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w      
czystości brzeg w promieniu 5 m od       
zajmowanego stanowiska wędkarskiego,   
bez względu na stan, jaki zastał przed       
rozpoczęciem połowu. 

7. Obowiązkiem wędkarza jest    
opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane    
mają być na nim zawody sportowe,      
prowadzone odłowy lub zarybienie.    
Organizator zawodów musi posiadać    
pisemne zezwolenie uprawnionego do    
rybactwa. 

8. W przypadku zauważenia    
zanieczyszczenia wody lub jego skutków,     
jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody,       
plamy olejowe, nienaturalny zapach,    
wędkarz jest zobowiązany natychmiast    
zawiadomić o tym zarząd najbliższego     
koła lub okręgu PZW, policję albo      
najbliższy organ administracji publicznej. 

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę     
oznakowaną, ma obowiązek przesłać do     
zarządu okręgu PZW, na którego terenie      
została ona złowiona, znaczek i kilka      
łusek wyjętych powyżej linii nabocznej     
ryby, podając równocześnie jej gatunek,     
długość i ciężar oraz miejsce i datę       
połowu. 
 

 

- zasady wędkowania na stronie      
internetowej www.pzw.elblag.pl) 
Drwęca Warmińska (z wyłączeniem wód     
górskich)  
(UWAGA:  REZERWAT  PRZYRODY 

- zasady wędkowania na stronie      
internetowej www.pzw.elblag.pl) 
rzeka Dzierzgoń (z wyłączeniem wód     
górskich) 
Elbląg (od j. Drużno do górnej granicy       
Portu Elbląg; w granicach Portu Elbląg, w       
tym rozlewisko „Ciepła Woda”) 
Elszka 
Głębock 
Jerzewo  (Brachlewo) 
Kanał  Brajteryna 
Kanał Cieplicówka 
Kanał Elbląski (na odcinku od pochylni      
Całuny do wału czołowego j. Drużno) 
Kanał  Jagielloński 
Kanał Panieński (w tym: Kanał     
Marzęciński, Izbowa Łacha, Kanał    
Żelichowski, Stara Tuga) 
Kanał Palemona 
Kaniewo  (Koniecwałd) 
 

– NO KILL 
Szkarpawa 
Sztumskie 
Szyleny 
Tuga 
Tywęzy 
Wałsza  (z wyłączeniem wód górskich)  
(UWAGA:  REZERWAT  PRZYRODY  
- zasady wędkowania na stronie     
internetowej www.pzw.elblag.pl) 
Wandowo 
Wąska  (z wyłączeniem wód górskich) 
Wisła  Królewiecka 


