OGRANICZENIA i ODSTĘPSTWA
na 2021 rok
od zasad określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu
Ryb oraz Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb na Wodach
PZW Okręgu Gdańskiego obowiązujące wszystkich
wędkujących w wodach Okręgu PZW w Gdańsku

Szczegółowe ograniczenia oraz zasady wędkowania na wodach górskich okręgu
gdańskiego zawarto w informatorze „Wody krainy pstrąga i lipienia Okręgu PZW
w Gdańsku”, dostępnym na stronach internetowych Zarządu Głównego oraz Zarządu Okręgu
PZW www.pzw.org.pl i www.pzw.gda.pl.
Zarząd Okręgu przypomina, że Uchwałą Nr Z-45/12 z dn. 13.11.2012 r. wprowadzono
w wodach górskich okręgu Gdańskiego wymiar ochronny pstrąga potokowego i lipienia
- 33 cm. Wyjątek – rzeka Reda gdzie dla tych gatunków obowiązuje wymiar ochronny
35 cm.
I. Ograniczenia wprowadzone uchwałami ZO PZW w Gdańsku
Okręg PZW w Gdańsku, jako uprawniony do rybactwa, wprowadza szczegółowe zasady
regulujące prowadzenie amatorskiego połowu ryb na obwodach rybackich, wodach własnych
i dzierżawionych, stanowiące odstępstwo od uregulowań określonych w Regulaminie
Amatorskiego Połowu Ryb, obowiązującym w Polskim Związku Wędkarskim.
1. Od 01 marca do 30 kwietnia - zakaz spinningowania na wszystkich jeziorach okręgu.
2. Na wymienionych niżej jeziorach i kanałach, wprowadza się zakaz połowu ryb ze środków
pływających - do odwołania:
- Drzędno,
- Staw Gierwaza,
- Zbiornik Borowiec I,
- Kanał Śledziowy,
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

- Gałęźne,
- Rokitki,
- Zbiornik Borowiec II,
- Kanał Piaskowy,

- Kapliczce,
- Żygowice,
- Czatkowy,
- Kanał Gołębi.

Obwód jeziora Czarne (Czarne Płd., Płn. i Tobołek); od 01.01 - 31.05 – obowiązuje zakaz
wędkowania ze sprzętu pływającego.
Obwód jeziora Sumńskie od 01.01 – 31.05 – obowiązuje zakaz połowu ryb w porze
nocnej.
Jezioro Czatkowy - zakaz zabierania karpi i amurów.
Jezioro Rokickie Duże i Małe - zakaz trollingowania.
Jezioro DOBRE – wykonując decyzję WIOŚ, ZO PZW w Gdańsku wprowadza zakaz
nęcenia zanętami organicznymi oraz nakaz zabierania wszystkich złowionych ryb
karpiowatych powyżej wymiaru ochronnego.
Dla przypomnienia – rzeka Piaśnica, od jeziora Żarnowieckiego do Bałtyku, od 01 maja
do 31 sierpnia jest wodą nizinną.
Przypomina się o obowiązku dwutygodniowego zakazu łowienia ryb - od dnia jego
zarybienia. Za przestrzeganie tej zasady odpowiedzialni są opiekunowie wód.

9. Ograniczenia w wędkowaniu w rzekach:
•

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rzeka Wisła Nr 5, wprowadza się całoroczny zakaz spinningowania od główki
zrzutowej w Korzeniewie do główki następnej w dół rzeki,
• Rzeka Wisła Nr 6 w okolicy mostu w Kiezmarku od km 929,0 do 931,0
wprowadza się zakaz połowu ryb z lodu, zakaz spinningowania od15
grudnia do końca lutego.
W obrębie Portu Rzecznego w Tczewie - zakaz wędkowania na błystkę
spod lodu oraz zakaz spinningowania w wodach na terenie byłego Portu
Rzecznego i dopływie począwszy od rzeki Wisły, od dnia 1 stycznia 2019 r. do
odwołania.
• Martwa Wisła - zakaz trollingu od 01 stycznia do 31 maja każdego roku.
- zakaz spinningowania na odcinku od śluzy w Przegalinie do końca
starorzecza w Szewcach Gdańskich (Marina Błotnik), w okresie od 01
stycznia do 30 kwietnia każdego roku.
• Radunia nr 4 - Od zapory zbiornika Rutki do młyna w Żukowie. Przynęty
sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.09 do 31.12. Zakaz zabierania
złowionych lipieni oraz posiadania przy sobie lipieni złowionych poza w/w
odcinkiem. Od 01.10 do 31.05 połów wyłącznie z brzegu,
• Radunia nr 4 – od jazu piętrzącego przy elektrowni w Lniskach do mostu
drogowego na trasie Lniska – Przyjaźń – wędkowanie zabronione,
• Radunia nr 5 - Z uwagi na ciąg tarłowy troci i łososia, od 01 październik – do 31
grudnia wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb, na odcinku rzeki od jazów i śluz
elektrowni Pruszcz II przy ul. Zastawnej do mostu przy ul. Przemysłowej w Pruszczu
Gdańskim, każdego roku do odwołania. (Uchwała ZO nr Z-56/13 z dn. 24.09.2013 r. w
Gdańsku),
• Jar rzeki Raduni – rezerwat przyrody – wędkowanie zabronione,
• Jar rzeki Reknicy – rezerwat przyrody – wędkowanie zabronione,
• Zagórska Struga - na terenie Ośrodka Zarybieniowego w Rumii wędkowanie
zabronione,
• Rzeka Reda - Od cementowni w Wejherowie do mostu w ciągu ul. Chopina – Przynęty
sztuczne. Zakaz spinningowania od 01.10 do 31.12. Zakaz zabierania złowionych
lipieni oraz pstrągów potokowych. Zakaz posiadania przy sobie lipieni oraz pstrągów
potokowych złowionych poza tym odcinkiem. Od 01.10 do 31.05 połów wyłącznie z
brzegu.
• Rezerwat Przyrody “BEKA” - wędkowanie zabronione
• Stara Reda – całoroczny zakaz wędkowania (matecznik, tarliska),
• Cedron - wędkowanie zabronione,
• Wda (Czarna Woda)
-zakaz spinningowania od 01 grudnia do 31 grudnia na odcinku od elektrowni we
Wdeckim Młynie do do mostu w Błędnie na trasie Łuby Łoboda
- Zniesiono ! całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od mostu kolejowego w Wojtalu
do mostu drogowego w Klonowicach.
• Kanał Wdy - jest wodą nizinną.
• Wietcisa – od mostu kolejowego w Skarszewach do jazu piętrzącego w Skarszewach
jest wodą nizinną od 1 maja do 30 września.
W wodach okręgu gdańskiego ZO wprowadził wymiar ochronny okonia 18 cm i okres
ochronny od 01 marca do 30 kwietnia;
- wymiar ochronny i okres ochronny nie obowiązuje na obwodzie rybackim rzeki Wda nr 10.
W wodach okręgu gdańskiego ZO wprowadził limit połowu pstrąga i lipienia do 2 szt. łącznie.
We wszystkich wodach okręgu PZW w Gdańsku obowiązuje zakaz wypuszczania sumów,
które przekroczyły wymiar ochronny i nie znajdują się w okresie ochronnym.
Połowy ryb kuszą dozwolone są wyłącznie na jeziorze Salino po wniesieniu składki
okręgowej i otrzymaniu odpowiedniego zezwolenia na jedno jezioro – „N-1” .
W obwodzie jezior Wielkie - Rejestr Połowu Ryb prowadzi się dla całego obwodu.
Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień zakazujący spinningowania lub wędkowania przypada na
dzień ustawowo wolny od pracy to niniejszy zakaz zostaje skrócony o ten dzień.

UWAGA!
Podczas rozgrywania zawodów dla dzieci do lat 16, obowiązują przepisy
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

II.

Ograniczenia wynikające z uchwał samorządów, ogłoszone w Dzienniku
Urzędowym Wojewody Pomorskiego
Strefy Ciszy na wodach Okręgu PZW w Gdańsku

Lp.
1.

Powiat
Chojnicki

2.

Kartuski

3.
4.

Kościerski
Starogardzki

5.

Tczewski

Gmina
Brusy

Nazwa Wody
Rzeki: Brda , Niechwaszcz,

Czersk

Rzeki: Brda, Niechwaszcz,
Jeziora: Wieckie,
Jeziora: Bukowskie, Kamionka,

Kaliska
Lubichowo
Osiek
Skórcz
Skarszewy
Starogard
Gdański

Jeziora:
Jeziora:
Jeziora:
Jeziora:

Zblewo

Rzeki: Wda, Wierzyca, Wietcisa,

Gniew

Jeziora: Pieniążkowo, Półwieś, Rakowieckie,
Tymawskie,
Jeziora: Rokickie Duże i Małe, Waćmierek, Zduńskie
Jeziora: Bieszkowice, Wyspowo, Zawiad, Teren
Trójmiejskiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Tczew
6.

Wejherowski

Jeziora: Długie Wielkie, Strupino, Cheb, Słupino
Jeziora: Kazubskie, Smolnik,
Jeziora: Bagienko II, Jelonek,
Czarne Północne i Południowe, Tobołek
Czarnoleskie,
Borówno Małe, Krawusińskie, Rokitki,
Rywałd, Jabłowo, Sumińskie, Szpęgawskie,
Płaczewo, Staroleskie, Zduńskie, Żygowice
Rzeki: Wda, Wietcisa, Wierzyca

Gdańsk, dn. 1 stycznia 2020

