
 

Wzór zezwolenia na 2020 r. (wersja elektroniczna) na połów ryb na wodach Okręgu PZW w 

Nowym Sączu (oprócz OS Dunajec) zawierający warunki połowu oraz wykaz wód Okręgu 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wędkę w wodach udostępnionych do wędkowania przez Okręg 

PZW w Nowym Sączu, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „DUNAJEC” (sektora górnego i dolnego), zgodnie z warunkami 

zawartymi w zezwoleniu. Połów ryb na podstawie zezwolenia jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w tym ze-

zwoleniu. 

2. Dla członków PZW niniejsze zezwolenie ważne jest z kartą wędkarską, oraz legitymacją członkowską PZW, w której wklejono 

znaczek składki członkowskiej PZW na bieżący rok.  

Dla osób, które dokonały opłaty dla niezrzeszonych w PZW niniejsze zezwolenie ważne jest z kartą wędkarską (w przypadku 

obcokrajowców zamiast polskiej karty wędkarskiej wystarczy posiadać inny dokument tożsamości).  

3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu reguluje: 

 ustawa z dn. 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2168), 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków 

chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2003), 

 Niniejsze zezwolenie wydane przez Okręg PZW w Nowym Sączu. 

4. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Nowym Sączu obowiązuje rejestracja połowów, przy czym dla zezwoleń 

elektronicznych okresowych (1, 3, 7-dniowych) odbywa się ona wyłącznie w drodze elektronicznej, a dla zezwoleń rocznych 

papierowo (rejestr znajduje się na końcu zezwolenia). Rejestr połowu ryb musi być prowadzony zgodnie z instrukcją jego 

prowadzenia, zawartą w niniejszym zezwoleniu. 

 

 

WARUNKI UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 

na łowiskach Okręgu PZW w Nowym Sączu  

 

§ 1.  Na wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu, objętych niniejszym zezwoleniem, obowiązują następujące zasady amatorskiego 

połowu ryb: 

 

I. Wymiary ochronne i gospodarcze.  

Pomiaru ryby dokonuje się od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.  Niedozwolone jest zabieranie ryb, któ-

rych długość wynosi dla: 

- wymiary widełkowe: 

1. pstrąga potokowego do 30 cm i od 50 cm, 

2. głowacicy do 70 cm i od 100 cm, 

3. sandacza do 50 cm i od 75 cm (górny wymiar dotyczy tylko wód nizinnych), 

4. szczupaka do 50 cm i od 90 cm (górny wymiar dotyczy tylko wód nizinnych), 

5. okonia do 18 cm i od 40 cm w wodach nizinnych, 

6. brzany do 40 cm i od 65 cm,  

7. bolenia do 40 cm i od 80 cm, 

   - pozostałe wymiary: 

8. jelca, wzdręgi do 15 cm, 

9. świnki, klenia, jazia, miętusa, lina do 25 cm, 

10. leszcza i karpia na zbiornikach zaporowych, oraz certy do 30 cm, 

11. troci jeziorowej do 50 cm, troci wędrownej i łososia do 35 cm, 

12. węgorza do 60 cm, 

13. suma do 70 cm. 

 

II.  Okresy ochronne. 

Zabrania się połowu ryb w ustalonych dla nich następujących okresach ochronnych: 

1. boleń, szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

2. świnka od 1 stycznia do 15 maja, 

3. sandacz, sum od 1 stycznia do 31 maja, 

4. brzana, certa od 1 stycznia do 30 czerwca, 

5. głowacica od 1 marca do 31 maja, 

6. pstrąg potokowy, troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia, z wyjątkiem dorzecza Czarnej Orawy, gdzie okres pstrąga 

potokowego kończy się 31 grudnia, 



 

7. troć wędrowna, łosoś od 1.10 do 31.12, oraz od każdego czwartku do niedzieli, 

8. miętus od 1 grudnia do końca lutego, 

9. węgorz od 1 grudnia do 31 marca. 

Ponadto obowiązuje: 

10. całoroczny zakaz zabierania lipieni ("Złów i Wypuść”); 

11. zakaz zabierania jelca na wodach górskich, z wyjątkiem Popradu; 

12. zakaz zabierania brzany w Dunajcu i jego dopływach na odcinku powyżej mostu „Pod Hubą” w Dębnie; 

13. całkowity zakaz połowu ryb objętych ochroną gatunkową. 

 

III. Limity połowu. 

1.  Dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe zatrzymanych ryb wynoszą: 

a) pstrąg potokowy i tęczowy 3 szt. łącznie; 

b) sandacz, szczupak, boleń, troć jeziorowa 2 szt. łącznie; 

c) świnka, kleń, jaź, certa, brzana 5 szt. łącznie, przy czym w limicie nie więcej niż 2 brzany; 

d) karp, lin, amur, węgorz 3 szt. łącznie, przy czym w limicie nie więcej niż 2 węgorze; 

e) okoń i leszcz w wodach nizinnych po 10 szt. (oddzielnie); 

f) pozostałe gatunki do 5 kg łącznie, z wyjątkiem suma, tołpygi i głowacicy. 

2.  Miesięczne limity ilościowe zatrzymanych ryb wynoszą: 

a) głowacica 1 szt.; 

b) pstrąg potokowy i tęczowy 12 szt. łącznie; 

c) sandacz i szczupak w wodach nizinnych 8 szt. łącznie. 

3.  Na łowiskach „Złów i Wypuść” obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb. 

 

IV. Obowiązują następujące szczegółowe zasady i zakazy: 

1. Zakaz zabierania ryb łososiowatych złowionych inną metodą niż muchowa i spinning. 

2. Zakaz posiadania przy sobie ryb: 

- o długości niezgodnej z wymiarem obowiązującym na danym łowisku; 

- w ilości większej niż limit danego łowiska (także złowionych na innych łowiskach). 

3. Zakaz zbrojenia żywej, martwej rybki, lub ich części inaczej niż jednym haczykiem z pojedynczym grotem. Dozwolone jest uży-

cie kotwiczki z 1 grotem, po obcięciu pozostałych grotów-ostrzy.   

4. Zakaz patroszenia lub sprawiania ryb w odległości do 50m od lustra wody. 

5. Dodatkowa składka/dopłata do połowu metodą spinningową w okresie ochrony pstrąga potokowego (01.01 – 31.01 i 01.09 – 

31.12) w wodach górskich (o ile na danym łowisku Wykaz wód nie zabrania spinningowania w tym okresie).  

6. W wodach górskich, w których dozwolony połów met. spinningową, w okresie 01.01 – 31.01 i 01.09 – 31.12 zabrania się uży-

wania przynęt sztucznych o długościach mniejszych niż 6 cm dla skrzydła błystki wirowej oraz 10 cm dla korpusu woblera, twi-

stera, błystki wahadłowej i innych przynęt sztucznych (za wyjątkiem sztucznych much). 

7. Dodatkowa składka/dopłata do połowu ryb ze środków pływających, a także do połowu przy pomocy tzw. wywózki przynęty tj. 

wywożenia/zarzucania przynęt dowolnym sposobem innym niż wyrzut przynęty wędką z ręki.  

8. W zbiorniku Czorsztyńskim zabrania się: 

a) połowu w nocy w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.11. do 31.12; 

b) połowu w nocy ze środków pływających przez cały rok; 

c) połowu na żywą i martwą rybkę oraz ich części; 

d) używania zanęt o łącznej wadze  powyżej 2 kg dziennie;   

e) połowu metodą spinningową od 01.01 do 30.04; 

f) w okresie 01.01 - 15.06: połowu sandacza i połowu ryb ze środków pływających; 

g) w okresie 16.06 - 30.06 zabierania sandacza (obowiązuje zasada Złów i Wypuść).  

9. W zbiorniku Rożnów i Sromowce Wyżne, oraz na stawach w Kurowie zabrania się: 

a)  połowu na żywą lub martwą rybkę i ich części od 01.01 do 31.05; 

b)  połowu metodą spinningową i trollingową od 01.01 do 30.04. 

10. Zabrania się na wodach górskich: 

a) połowu ryb na więcej niż jedną wędkę, 

b) nęcenia za wyjątkiem używania koszyczka zanętowego, 

c) używania przynęt sztucznych uzbrojonych w haczyki/kotwiczki z zadziorami (dozwolone są zadziory przygięte do grota), 

d) połowu ryb w nocy. 

11. Dzieci i młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować wg zasad określonych w Regulaminie Amator-

skiego Połowu Ryb, z tym że: 

a)  przy połowie metodą gruntowo-spławikową, także na wodach górskich, mają prawo wędkować maksymalnie dwie osoby 

(1 dziecko i opiekun, albo dwoje dzieci z wykluczeniem opiekuna), każda na jedną wędkę; 

b)  przy połowie metodą spinningową i muchową w ramach uprawnień i limitu opiekuna nie ma ograniczeń co do ilości 

dzieci, a opiekun może łowić razem z dziećmi. 

 

V. Ogólne zasady połowu ryb. 

1. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Odstępy między 

wędkarzami mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko. Obowiązują odstępy: 

a) przy połowie metodą spławikowo-gruntową: 



 

- łowiąc z brzegu - 10 m, 

- między łodziami lub brodząc - 25 m, 

- między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m; 

b) przy połowie metodą spinningową i muchową: 

- łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m, 

- łowiąc z łodzi - 50 m; 

c) przy połowie metodą trolingową – 50 m; 

d) przy połowie metodą podlodową – 10 m. 

2. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. 

3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z za-

chowaniem maksymalnej ostrożności. 

4. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie, o ile organizator zawo-

dów posiada pisemne zezwolenie Okręgu, w którym wymieniono taki obowiązek. 

5. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką o długości co najmniej 30 cm. 

6. Zabrania się łowić ryby w obrębach ochronnych, przepławkach, a także w odległości do 50 m od jazów, tam, zapór przeciwru-

moszowych i innych urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę oraz oznakowanych tarlisk, krześlisk, zimowisk. Nie piętrzą 

wody progi stabilizujące dno, przy których nie ma ujęć wody, lub ujęcie wykonano w późniejszym okresie bez dodatkowego 

spiętrzenia wody na progu. 

7. Złowione ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztyw-

nych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych, z zastrzeżeniem pkt 8.  

8. Ryby łososiowate, szczupaki i sandacze przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.  

9. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. 

10. Zabrania się równocześnie łowić więcej niż jedną metodą połowu. 

11. Na wodach nizinnych dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy 

użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek 

sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.  

12. Zabrania się pozyskiwać podrywką ryb objętych limitem ilościowym sztuk.  

13. Ponadto wędkarzowi nie wolno:  

a) sprzedawać złowionych ryb,  

b) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,  

c) łowić metodą "szarpaka",  

d) wędkować z mostów,  

e) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania, 

f) stosować sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb. 

 

VI. Metody połowu i przynęty – zasady ogólne.  

1. Przynęty naturalne to przynęty roślinne i zwierzęce. Przynęty roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i 

pasty), a także umownie sery.  

2. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbro-

jone najwyżej w dwa haczyki (kotwiczki), przy czym każdy haczyk (kotwiczka) może mieć nie więcej niż cztery ostrza, o roz-

stawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm), a w każdym wypadku, aby ostrza nie wy-

kraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. 

3. Sztuczne muchy to przynęty sztuczne wykonane w sposób trwały na haczyku (w przypadku much tubowych wykonane trwale na 

rurce i uzbrojone haczykiem), z dowolnej kombinacji co najmniej 2 materiałów, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż dwa 

ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. Mucha tandemowa na dwóch ha-

czykach stanowi dwie sztuczne muchy.  

4. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym ha-

czykiem (kotwiczką) z przynętą naturalną. 

5. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynę-

tą. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince. 

6. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, holo-

waną za środkiem pływającym. 

7. 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 sztucznymi muchami. Przy czym: 

a) sznur muchowy (linka muchowa) nie może być krótszy niż 6,5m; linką muchową jest tylko taka, która fabrycznie została 

wyprodukowana jako linka muchowa, i w najcieńszym miejscu ma średnicę nie niższą niż 0,55 mm; 

b) 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; 

c) na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu (dozwolone są: małe me-

talowe kółka łącznikowe tzw. microring o ile ich masa nie przyspiesza tonięcia przynęt lub przyponu, a także linki obcią-

żone w ich konstrukcji np. lead core);  

d) zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów (dozwolone są indykatory brań). 

8. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest na jedną wędkę z linką zakończoną: 

a) jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo 



 

b) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy 

ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. 

9. Przy łowieniu ryb spod lodu obowiązują następujące zasady: 

a) otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 

1 m; 

b) zabrania się połowu ryb w porze nocnej; 

c) złowione ryby, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu; zabite ryby należy przechowywać 

w pojemnikach; 

d) zabrania się stosować martwej i żywej ryby (i ich części), jako przynęty. 

 

§ 2.  Nie przestrzeganie warunków niniejszego zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie 

ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW, oraz powoduje utratę dalszej ważności zezwolenia bez odszkodowania. 

Upoważnieni przedstawiciele Okręgu mogą takiej osobie zatrzymać zezwolenie za pokwitowaniem. Wszelkie osoby uprawnio-

ne do kontroli mogą także takiej osobie wpisać do zezwolenia uwagę lub skierować sprawę do organów ścigania. 

 

§ 3.  Wędkarz podczas kontroli prowadzonej przez: funkcjonariuszy służb mundurowych, Społeczną Straż Rybacką, oraz upoważ-

nionych przedstawicieli Okręgu (strażników wód Okręgu), jako warunek korzystania z zezwolenia, ma obowiązek okazać do-

kumenty uprawniające do połowu, użyty sprzęt i przynęty, oraz złowione ryby. Odmowa powoduje naruszenie warunków 

niniejszego zezwolenia i stanowi wykroczenie.  

 

§ 4.  Granice łowisk udostępnionych do amatorskiego połowu ryb, rodzaje wód i dozwolonych przynęt, oraz inne szczegółowe zasady po-

łowu na danym łowisku, określa poniższy „Wykaz wód”, stanowiący integralną część zezwolenia. Szczegółowe ograniczenia zawarte 

w Wykazie wód mają pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi zawartymi w § 1, jeśli są z nimi sprzeczne. 

 

§ 5.  Przez określenia użyte w niniejszym zezwoleniu rozumie się: 

1) „sztuczna mucha” (w Wykazie wód) - połów metodą muchową na sztuczną muchę; 

2) „połów w nocy” – połów w czasie od 1 godziny po zachodzie słońca do 1 godziny przed wschodem słońca (wg kalendarza 

- dla m. Warszawy). 

 

§ 6.  Ustanowione w niniejszym zezwoleniu okresy i terminy, z wyjątkiem okresów ochronnych (§ 1 pkt II), nie ulegają skracaniu o 

dni ustawowo wolne od pracy. 

 

 

 

Wykaz wód  udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Nowym Sączu,  

z uwzględnieniem ograniczeń  amatorskiego połowu ryb 

 Rzeka 

główna 

Łowisko Szczegółowe granice łowiska Dozwolone  przynęty i inne szczegółowe 

ograniczenia 

 Dopływy Wszystkie niewyszczególnione poniżej dopływy w dorzeczu Czarnej 
Orawy, Raby, Ropy, Dunajca (w tym Białej Tarnowskiej, Łososiny, Po-

pradu) w granicach obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg  

Obwody  uzupełniające 

Wędkowanie zabronione 

Orawa Czarna Orawa 1. Od ujścia potoku Bukowiński Strumyk (Podszklanka) w m. Podwilk do 
ujścia potoku Zubrzyca. 

Woda górska 

Sztuczna  mucha. 

2. Od ujścia potoku Zubrzyca do Granicy Państwa. Woda  nizinna. 

Przynęty naturalne i sztuczne. 

Czarna 

Orawa 

 

 

Zubrzyca 

Syhlec 

Lipnica 

1. Zubrzyca od ujścia potoku Suchy do ujścia do Czarnej Orawy. 

2. Syhlec od ujścia Kidunowskiego Potoku do ujścia do Czarnej Orawy. 

3. Lipnica od ujścia potoku Przywarówka do ujścia do Czarnej Orawy. 

Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

Piekielnik Od ujścia potoku Rokicki (Piekielniczek) w m. Piekielnik do ujścia do 

rzeki Czarnej Orawy. 
Woda  górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz spin-
ningowania od 01.01 do 31.01 i od 01.09 do 

31.12 

Wisła Raba 1.Od ujścia potoku Rokicinka do uj-ścia potoku Lubieńka, z wyłączeniem 
wyszczególnionego poniżej odcinka. 

Woda górska 

Sztuczna mucha. 

2.Od ujścia potoku Poniczanka do ujścia potoku Lubońskiego w Rabce 

(przy moście kolejowym). 
 

Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

 

Mszanka Porębianka Od ujścia potoku Koninka do ujścia do Mszanki. 

Raba Mszanka 
 

 

 
 

1. Od ujścia potoku Łętówka w Mszanie Górnej do ujścia do rzeki Raby z 
wyłączeniem wyszczególnionego poniżej odcinka. 

2. Odcinek od 50 m.  powyżej mostu kolejowego do 50 m. poniżej mostu 

drogowego w m. Mszana Dolna. 
Obręb ochronny 

Wędkowanie zabronione 

Raba Poniczanka 

Kasinka 

1. Poniczanka od mostu drogowego Rabka - Ponice do ujścia do Raby. 

2. Kasinka od ujścia p. Węglówka (Niedźwiadek) do ujścia do Raby. 

Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

Czarny 
Dunajec 

 

Siwa Woda 
 

Kirowa Woda 

1. Siwa Woda od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (przy Siwej 
Polanie) do połączenia z potokiem Kirowa Woda w m. Roztoki. 

2. Kirowa Woda  od granicy TPN w m. Kościelisko-Kiry (obok Stadionu 

Biathlonowego) do połączenia z potokiem Siwa Woda w m. Roztoki. 

Woda górska 

Sztuczna  mucha 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

 



 

Dunajec 
 

Czarny Dunajec 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Od połączenia Siwej i Kirowej Wody do mostu drogowego w Ludźmie-
rzu, z wyłączeniem wyszczególnionego poniżej odcinka. 

Woda górska 

Sztuczna  mucha  

Od 1.01 do 15.03 łowisko „Złów i  

Wypuść” 
Od 16.03 wymiar gospodarczy pstrąga pot. 

do 40cm 

2. Odcinek w Czarnym Dunajcu od mostu na ul. Targowej do mostu na 

drodze nr 957 (na Nowy Targ). 
Woda górska 

Sztuczna  mucha 

Łowisko „Złów i Wypuść” 3. Od mostu drogowego w Ludźmierzu do ujścia Białego Dunajca. 

Czarny 

Dunajec 

Lepietnica 

Rogoźnik 

1. Lepietnica od ujścia potoku Obidowiec do ujścia do Czarnego Dunajca. 

2. Rogoźnik od ujścia potoku Ciche do ujścia do Czarnego Dunajca. 
Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

Od 1.01 do 15.03 łowisko „Złów i  

Wypuść” 

Dunajec 

 

Poroniec 

 
Zakopianka 

1. Poroniec od ujścia Cichowiańskiej (Cichej) Wody w m. Poronin-Kośne 

Hamry do połączenia z Zakopianką. 
2. Zakopianka od mostu na ul. Szpitalnej w Zakopanem do połączenia  

z Porońcem. 

Woda górska 

Sztuczna  mucha 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

Dunajec Biały Dunajec 

 

1. Biały Dunajec od połączenia potoku Poroniec i Zakopianka do jazu 

dolnej elektrowni wodnej  w m. Szaflary. 
Woda górska 

Sztuczna  mucha 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

2. Od jazu dolnej elektrowni wodnej w m. Szaflary do progu poniżej mo-

stu na Al. Tysiąclecia w Nowym Targu. 
Woda górska 

Sztuczna  mucha. 

Od 1.01 do 15.03 łowisko „Złów i  

Wypuść”  

3. Od progu poniżej mostu na Al. Tysiąclecia w Nowym Targu do połą-

czenia z Czarnym Dunajcem. 
Woda górska 

Sztuczna  mucha 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

 

Wisła 

 

Dunajec 

 
 

 

 

1. Od połączenia Czarnego i Białego Dunajca do jazu w Waksmundzie. Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

2. Od jazu w Waksmundzie do mostu w Knurowie. Woda  górska 

Sztuczna  mucha  i  przynęty  roślinne. 

3. Od mostu w Knurowie do początku cofki zbiornika Czorsztyn przy 

normalnym poziomie piętrzenia (700m powyżej mostu „Pod Hubą”). 
Woda  górska 

Przynęty  sztuczne  i roślinne. 

 

Dunajec 

 

Czorsztyński 
Zbiornik 

Zaporowy 

 
 

 

1. Zbiornik Czorsztyński od początku cofki zbiornika przy normalnym 

poziomie piętrzenia (700m powyżej mostu „Pod Hubą”) do boi wyznacza-
jących strefę bezpieczeństwa przy koronie zapory w Niedzicy z wyłącze-

niem wyszczególnionych poniżej odcinków. 

Woda nizinna. 

Przynęty naturalne i sztuczne. 
Dodatkowe zakazy zawiera  

§ 1 pkt IV.8. 

2. Brzeg prawy – Uroczysko PPN „Zielone Skałki”. 

3. Brzeg lewy od ujścia potoku Wronin przy zamku Czorsztyn do korony 

zapory w Niedzicy 

Pieniński Park Narodowy 

Wędkowanie  z brzegu  zabronione. 

4. Zatoka Harczygrunt na lewym brzegu przy zaporze w Niedzicy. Pieniński Park Narodowy 

Wędkowanie z brzegu, łodzi i spod lodu 

zabronione. 

 

Dunajec 

 

Białka Tatrzańska 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Od ujścia potoku Jaworowy do mostu w Bukowinie Tatrzańskiej. Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

2. Od mostu w Bukowinie Tatrzańskiej do mostu w m. Trybsz.  Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

3. Od mostu w miejscowości Trybsz do ujścia do Zbiornika Czorsztyń-

skiego, za wyjątkiem wyszczególnionego poniżej odcinka.   
Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

4. Odcinek 200 m  powyżej i 200 m. poniżej skał Kramnica i Obłazowa 

(Nowa Biała/Krempachy). 

 

Rezerwat Przyrody  

„Przełom Białki” 

Wędkowanie zabronione. 

 

Zbiornik 

Sromowce Wyżne 

 

 

 
 

 

 

1. Brzeg lewy (północny). Od końca betonowych umocnień przy koronie 

zapory w Niedzicy (brama wjazdowa do elektrowni) do początku beto-

nowych umocnień przed koroną zapory w Sromowcach Wyżnych. 

Woda nizinna. 

Przynęty naturalne i sztuczne. 

Dodatkowe zakazy zawiera § 1 pkt IV.9 

2. Brzeg prawy (południowy). Od końca betonowych umocnień przy ko-
ronie zapory w Niedzicy (parking samochodowy) do końca cypla poni-

żej ujścia potoku Niedziczanka, wraz z odcinkiem potoku Niedziczanka 

od uszkodzonej zapory przeciwrumoszowej ok. 500m powyżej mostu 
na drodze biegnącej wzdłuż Zb. Sromowce do ujścia do tego Zbiornika. 

Woda nizinna. 

Przynęty naturalne i sztuczne.  

Zakaz połowu z betonowych umocnień 

brzegowych i w odległości do 50 m od jazu 
pod mostem. Dodatkowe zakazy zawiera § 

1 pkt IV.9 

Niedziczanka Od ujścia potoku Kacwin do uszkodzonej zapory przeciwrumoszowej ok. 

500m powyżej mostu na drodze biegnącej wzdłuż Zb. Sromowce. 
Woda górska 

Sztuczna mucha i przynęty roślinne. 

Niedzi-

czanka 

Kacwin Od granicy Państwa w km 6,1 do ujścia do potoku Niedziczanka. Woda górska 

Sztuczna mucha. 

 

Wisła 

 

Dunajec 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Od zapory w Sromowcach Wyżnych do ujścia Macelowego Potoku w 

Sromowcach Niżnych. 
Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

Od 1.02 do 14.04 limit dzienny zatrzy-

manych pstrągów potokowych z łowiska: 

1 szt. 

2. Od ujścia Macelowego Potoku w Sromowcach Niżnych do granicy PPN 
przy Pawilonie PPN w Szczawnicy. 

Pieniński Park Narodowy  

Wędkowanie zabronione. 

3. Od granicy Pienińskiego Parku Narodowego przy Pawilonie PPN  

w Szczawnicy (tablica ok. 620m powyżej ujścia potoku Grajcarek) do 
ujścia potoku Grajcarek. 

Woda górska 

Sztuczna mucha  

Łowisko „Złów i Wypuść” 

Zakaz połowu z brzegu lewego - PPN  



 

 
Dunajec 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. Od ujścia potoku Grajcarek do ujścia  potoku Zakijowski (wzdłuż ul. 
Leśnej w Krościenku).  

 

Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

Od 1.01 do 15.04 łowisko  

„Złów i Wypuść”;  
Od 16.04 limit dzienny zatrzymanych ryb 

z łowiska: 1 szt.  
Zakaz połowu z brzegu lewego do ujścia 

potoku Ociemny-PPN 

5. Od ujścia potoku Zakijowki w Krościenku do ujścia potoku  

Krośniczanka. 
Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

Od 1.01 do 31.03 zimowisko – zakaz 

połowu. 

Od 1.04 do 15.04 łowisko „Złów i Wy-

puść”.  
Od 16.04 limit dzienny zatrzymanych 

ryb: 1 szt. 

6. Od ujścia  potoku Krośniczanka w Krościenku do ujścia potoku Ochot-
nica w Tylmanowej. 

Łowisko Specjalne  

„DUNAJEC” (sektor górny) 

Wędkowanie na podstawie odrębnego 

zezwolenia. 

7. Od ujścia potoku Ochotnica do wylotu z toru kajakowego w Zabrzeży 
Wietrznicach (koniec wyspy). 

Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

Od 1.01 do 15.04 łowisko  

„Złów i Wypuść”  
Od 16.04 limit dzienny zatrzymanych ryb 

z łowiska: 1 szt. 

8. Od wylotu z toru kajakowego w Zabrzeży-Wietrznicach (koniec wyspy) 
do ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach. 

Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

9. Od ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach do progu na Dunajcu w 

Podegrodziu/ Starym Sączu przy ul. Podegrodzkiej wraz ze 100m od-
cinkiem Dunajca poniżej progu.  

Łowisko Specjalne  

„DUNAJEC” (sektor dolny) 

Wędkowanie na podstawie odrębnego 

zezwolenia. 

10. Od w/w granicy dolnego sektora Łowiska Specjalnego „Dunajec” do 

progu przy MEW w Świniarsku. 
Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

11. Od progu przy elektrowni wodnej w Świniarsku do końca kamiennej 

ostrogi na lewym brzegu, oddzielającej kanał MEW od koryta Dunajca 

(początek wylotu wody z kanału). 

Matecznik 

Wędkowanie zabronione 

(w tym zakaz połowu z kamiennej ostrogi 
na lewym brzegu) 

12. Od końca kamiennej ostrogi na lewym brzegu, oddzielającej kanał 

MEW od koryta Dunajca (początek wylotu wody z kanału) do osi mo-

stu drogowego w Kurowie. 

Woda nizinna 

Przynęty naturalne i sztuczne. 

Zakaz połowu metodą spinningową i poło-
wu na żywą lub martwą rybkę (i ich części)  

od 01.01 do 30.04 

Dunajec Grajcarek 
 

Od połączenia Białej i Czarnej Wody w Jaworkach do ujścia do Dunajca. Woda górska   

Sztuczna  mucha.  

Od 1.01 do 15.04 łowisko  

„Złów i Wypuść”  
Od 16.04 limit dzienny zatrzymanych 

ryb: 1 szt. 

Ochotnica 

Kamienica Łącka 

1. Ochotnica od ujścia potoku Jaszcze do ujścia do Dunajca. 

2. Kamienica od  mostu drogowego w m. Lubomierz do ujścia do Dunajca. 
Woda górska 

Sztuczna  mucha. 

Dunajec Poprad 

 

1. Od granicy Państwa w m. Leluchów (80m powyżej ujścia potoku  

Smereczek)  do ujścia do Dunajca, z wyłączeniem poniższych odcinków. 
Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

2. Od mostu drogowego na ul. Kościuszki w Muszynie (wraz ze 100m 
odcinkiem rzeki powyżej) do położonego niżej mostu kolejowego (ze 

100m odcinkiem rzeki poniżej mostu). 

Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

Od 1.01 do 31.03 zimowisko – zakaz 

połowu. 

3. Od mostu w Barcicach (na Wolę Krogulecką) do ujścia Suchego Potoku 
(rów biegnący wzdłuż ul. Topolowej w Starym Sączu) przy składowisku 

odpadów w Starym Sączu-Piaskach.  

Woda górska 

Przynęty sztuczne. 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

Sztuczną przynętę spinningową wolno 
zbroić jedynie pojedynczą kotwicą/hakiem  

Poprad Muszynka 1. Od ujścia potoku Mochnaczka w km 12,4 do zapory na ujęciu wody w 

Powroźniku. 
Woda górska 

Sztuczna  mucha. 
Zakaz połowu od 01.01 do 31.01 i od 01.09 

do 31.12 

2. Od zapory na ujęciu wody w Powroźniku do ujścia do Popradu. Woda górska 

Sztuczna  mucha. 

Łowisko „Złów i Wypuść”. 

Od 01.04 do 15.05 zakaz  połowu poniżej 

mostu przy ul. Słonecznej w Muszynie. 

Poprad Szczawnik 

Wierchomlanka 

1. Szczawnik od zapory rumowiskowej do ujścia do Popradu. 

2. Wierchomlanka od zapory rumowiskowej do ujścia do Popradu. 
Woda górska 

Sztuczna  mucha. 

Dunajec Kamienica 

Nawojowska 

Od ujścia potoku Łabowiec do ujścia do Dunajca. Woda górska 

Sztuczna mucha. 

Kamienica 
Nawojow-

ska 

Homerka 
 

Kamionka 

1. Homerka od zapory rumowiskowej do ujścia do Kamienicy Nawojow-
skiej 

2. Kamionka od ujścia potoku Królówka do ujścia do Kamienicy N. 

 

 

Woda górska 

Sztuczna  mucha. 
 

 

Kam. 

Naw. 

Królówka Od początku korekcji stopniowej do ujścia do potoku Kamionka. 

Kamionka Łubinka 

Smolnik 

1. Od mostu na ul. Nowochruślickiej w N. Sączu do ujścia do Dunajca. 

2. Smolnik od zapory rumowiskowej w km 13,9 do ujścia do Dunajca. 



 

Dunajec Rożnowski 
Zbiornik 

Zaporowy 

 
Stawy  

w Kurowie 

Od mostu drogowego w Kurowie do boi wyznaczających strefę bezpie-
czeństwa przy koronie zapory w Rożnowie. 

 

 
Stawy położone w Kurowie w obrębie terenu zalewowego zbiornika Roż-

nów. 

Woda nizinna 

Przynęty naturalne i sztuczne. 

Dodatkowe zakazy zawiera  

§ 1 pkt IV.9. Zezwala się zbroić zestawy 
sumowe z żywą lub martwą rybką o długo-

ści powyżej 25cm – bez ograniczenia gro-

tów wymienionego w 
 § 1 pkt IV.3. 

Wisła Dunajec Od zapory w Rożnowie do osi podłużnej mostu wiszącego w m. Tropie. Woda nizinna 

Przynęty naturalne i sztuczne. 

Dunajec Łososina 
 

1. Od początku korekcji stopniowej w Jurkowie do ujścia potoku Słopnica 
w m. Tymbark. 

Woda górska 

Sztuczna  mucha.  

2. Od ujścia potoku Słopnica do ujścia potoku Białka w km 3,5 w Witowi-

cach Górnych. 
Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i 
od 01.09 do 31.12 

Łososina Sowlinka 
 

Od ujścia potoku Mordarka do ujścia do Łososiny. Woda górska 

Sztuczna  mucha  i przynęty  roślinne. 

Sowlinka 

 

Starowiejski 

 

Od zapory przeciwrumoszowej w Starej Wsi do połączenia z potokiem 

Mordarka. 
Woda górska 

Sztuczna  mucha. 

Dunajec 

 

 
 

 

 

Biała Tarnowska 

 

 
 

 

 

1. Od ujścia potoku Binczarówka w km 80,8 do mostu drogowego ciągu 

drogi nr 28 Nowy Sącz-Gorlice w Grybowie. 

Woda  górska 

Sztuczna  mucha. 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

Zakaz połowu od 01.01 do 31.01 i od 01.09 

do 31.12 

2. Od mostu na drodze nr 28 Nowy Sącz-Gorlice do kładki pieszo-jezdnej 
przy ul. Rzeźnickiej w Grybowie. 

Obręb ochronny 

Wędkowanie zabronione. 

3. Od kładki pieszo-jezdnej przy ul. Rzeźnickiej i Leszczynowej w Gry-
bowie do mostu na ul. Topolowej w Bobowej. 

Woda  górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i 

od 01.09 do 31.12 

4. Od mostu drogowego na ul. Topolowej w Bobowej do ujścia potoku 

Kąśnianka  w Ciężkowicach. 
Woda  nizinna 

Przynęty  sztuczne   

i roślinne. 

Biała 
Tarn. 

Jasienianka 
 

Od ujścia potoku Spólnik (Łyczanka) do ujścia do rzeki Białej Tarnow-
skiej. 

Woda górska 

Sztuczna  mucha. 

Wisłoka Ropa Od ujścia potoku Ropka w m. Wysowa do ujścia potoku Zdynia. Woda górska 

Sztuczna  mucha. 

Ropa Zdynianka Od ujścia potoku Regetówka w m. Smerekowiec do ujścia do Ropy. Woda  górska 

Przynęty  sztuczne i roślinne. 
Zakaz spinningowania  

od 01.01 do 31. 01  

i od 01.09 do 31.12 

Ropa Zbiornik 
Klimkówka 

 

 
 

 
 

1. Od ujścia potoku Zdynianka do 50m przed linią łączącą umocnienia 
betonowe brzegów przy koronie zapory w Klimkówce. 

Woda nizinna 

Przynęty naturalne i sztuczne. 

Zabrania się połowu:  

- na żywą lub martwą rybkę i ich części 
oraz metodą spinningową i trolingową od 

01.01 do 31.05;  
- ze środków pływających w nocy. 

2. Od 50m przed linią łączącą umocnienia betonowe brzegów przy koronie 

zapory w Klimkówce do 50 m w dół od najbardziej wysuniętego stałego 

punktu urządzenia hydrotechnicznego piętrzącego zapory w Klimkówce. 

Obręb ochronny 

Wędkowanie zabronione 

Wisłoka 

 

 

Ropa 

 

 

 

1. Od granicy w/w obrębu ochronnego do mostu drogowego w ciągu drogi 

Szymbark-Bystra. 
Woda górska 

Przynęty sztuczne i roślinne. 

Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i 

od 01.09 do 31.12. 

2. Od mostu drogowego w ciągu drogi Szymbark-Bystra do mostu na ul. 
Mickiewicza w Gorlicach.  

Woda górska 

Przynęty sztuczne. 

Łowisko „Złów i Wypuść” 

Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i 
od 01.09 do 31.12. 

 Sztuczną przynętę spinningową wolno 

zbroić jedynie pojedynczą kotwicą/hakiem  

3. Od mostu na ul. Mickiewicza w Gorlicach do ujścia potoku Stróżo-
wianka. 

Obręb ochronny 

Wędkowanie zabronione 

4. Od ujścia potoku Stróżowianka do ujścia potoku Libuszanka. Woda nizinna. 

Przynęty naturalne i sztuczne. 

Ropa 
 

 

Sękówka 
 

 

1. Od ujścia potoku Małastówka do kładki na ul. Sportowej w Gorlicach. Woda górska 

Przynęty  sztuczne i roślinne. 

Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i 

od 01.09 do 31.12 

2. Od kładki na ul. Sportowej w Gorlicach do ujścia do Ropy. Matecznik  

Wędkowanie zabronione 

Libuszanka 

 

1. Od ujścia potoku Krygowianka do ujścia potoku Wójtowiczanka. Woda górska 

Przynęty sztuczne 

2. Od ujścia potoku Wójtowiczanka do ujścia do rzeki Ropy. Woda nizinna 

Przynęty naturalne i sztuczne 

 

 


