
Wykaz zmian w zezwoleniu na 2015 r. 

 

Poniżej prezentujemy zmiany dokonane w zezwoleniu na 2015 r. w stosunku do zezwolenia 

obowiązującego w 2014 r. Wykaz ma jedynie na celu ułatwić odnalezienie zmian w 

zezwoleniu, które zostały przedstawione poniżej w wersji skrótowej.  

 

 

Otwarto do łowienia nowe odcinki rzek na zasadach wskazanych w zezwoleniu: 

1) Siwa Woda oraz Kirowa Woda od granicy z TPN do ich połączenia, a także fragment 

Czarnego Dunajca w górę od Antałowskiego Potoku. 

2) Zakopianka od mostu na ul. Szpitalnej w Zakopanem do połączenia z Porońcem 

3) Poroniec od ujścia Cichowiańskiej (Cichej) Wody w m. Poronin-Kośne Hamry do 

połączenia z Zakopianką. 

4) Dunajec od granicy z PPN w Szczawnicy (tablica graniczna przy Pawilonie PPN w 

Szczawnicy) do ujścia Grajcarka 

5) Grajcarek od połączenia Białej i Czarnej Wody w Jaworkach do zapory rumoszowej w 

Szczawnicy. 

6) Libuszanka od ujścia potoku Krygowianka do ujścia do Ropy.  

Zmiany w części ogólnej: 

1) Obniżono wymiar ochronny pstrąga potokowego w Dunajcu i Popradzie – do 30 cm, 

oraz wprowadzono na wszystkich wodach górny wymiar gospodarczy od 50cm 

(wymiar widełkowy). 

2) Wprowadzono widełkowy wymiar ochronny/gospodarczy głowacicy – do 70 cm i od 

120 cm 

3) Wprowadzono dzienny limit klenia, świnki i certy – 5 szt. łącznie. 

4) Po wykorzystaniu dziennego lub tygodniowego limitu zatrzymanych ryb obowiązuje 

zakaz dalszego połowu na wodach Okręgu w tym dniu. Dotyczy to wszystkich 

gatunków ryb objętych limitem, a także limitów 1szt. dziennie obowiązujących na 

wybranych łowiskach.  

5) Wprowadzono zakaz zabierania brzany w Dunajcu i jego dopływach na odcinku 

powyżej mostu „Pod Hubą” w Dębnie. 

6) Doprecyzowano, że żywca można zbroić kotwiczką z 1 pełnym grotem, po obcięciu 

pozostałych grotów (ostrzy i zadziorów, z pozostawieniem łuków kolankowych). 

7) W celu porządkowym usunięto zapis o zakazie zabierania brzanki. Zakaz połowu tego 

gatunku wynika wprost z ustawy – jest to gatunek chroniony. 

8) Na wodach górskich wprowadzono obowiązek stosowania haków/kotwic 

bezzadziorowych (dozwolone są zadziory przygięte szczypcami do grota). Dotyczy to 

wszystkich rodzajów przynęt. 

Zmiany w Wykazie wód: 

1) Na Rabie od ujścia potoku Poniczanka do ujścia potoku Lubońskiego w Rabce (przy 

moście kolejowym) utworzono łowisko no kill. 

2) Na Czarnym Dunajcu od połączenia Siwej i Kirowej Wody do mostu na ul. Targowej 

(na Ciche/ Ratułów) w Czarnym Dunajcu wprowadzono wymiar gospodarczy pstrąga 

pot. do 40cm. 



3) Zmieniono granice wody górskiej i nizinnej w Dunajcu na cofce zbiornika Czorsztyn. 

Woda nizinna zaczyna się od początku cofki zbiornika Czorsztyn przy normalnym 

poziomie piętrzenia (900m powyżej mostu „Pod Hubą”). 

4) Na Białce wydłużono odcinek no kill. Obecnie obejmuje on Białkę od mostu w 

Trybszu do mostu w Dębnie. 

5) Zniesiono okresowy zakaz połowu metodą muchową na Dunajcu w Sromowcach. 

6) Na Dunajcu od ujścia Grajcarka do ujścia Krośniczanki, oraz od ujścia Ochotnicy do 

wylotu z toku kajakowego w Zabrzeży-Wietrznicach (koniec wyspy), a także na 

Grajcarku obowiązują nowe zasady: do 15.04 połów wyłącznie w formule no kill; od 

16.04 limit dowolnej ryby 1 szt.; po wykorzystaniu tego limitu zakaz dalszego połowu 

na wodach Okręgu w tym dniu. 

7) Na Dunajcu poniżej Rożnowa zniesiono okresowy zakaz połowu na spinning i na 

żywca. 

8) Na Klimkówce wydłużono okres zakazu spiningowania i trollingowania  do 31.05.  

9) Na Sękówce od kładki na ul. Sportowej w Gorlicach do ujścia do Ropy utworzono 

matecznik – zakaz wędkowania. 

10) Dokonano wielu zmian redakcyjnych i precyzujących dotychczasowe zapisy bez 

merytorycznej zmiany treści.  


