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ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. 

(obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. – tekst jednolity) 

Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązuje: 

1) zakaz połowu ryb metodą trollingu, 

2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w godzinach nocnych od zmierzchu do 

świtu, 

3) zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi, przy prowadzeniu połowu 

ryb z brzegu, 

4) zakaz połowu ryb przy pomocy kuszy, 

5) wymiar ochronny dla okonia do 20 cm, lina – 30 cm, jazia – 30 cm, klenia – 30 cm; w 

czasie rozgrywania zawodów wędkarskich na „żywej rybie” rangi mistrzowskiej*  

obowiązuje wymiar ochronny – zgodnie z RAPR.  

6) limit ilościowy połowu okonia do 15 szt./dobę; limit nie obowiązuje w czasie 

rozgrywania zawodów wędkarskich przeprowadzanych na „żywej rybie” i zawodach 

podlodowych; w czasie rozgrywania zawodów spinningowych metodą klasyczną 

obowiązuje limit połowu  okoni do 10 szt. i wymiar ochronny do 20 cm. 

7) limit połowu karpia – do 2 szt./dobę, wymiar ochronny do 35 cm (nie obowiązuje w 

rzekach). 

 

Ograniczenia i zakazy obowiązujące na wyszczególnionych wodach: 

1. Zbiornik Domaniów: 

1) zakaz indywidualnego połowu ryb z zapory bocznej Brudnów. Dopuszczalne jest 

wędkowanie w grupach zorganizowanych, pod warunkiem ujęcia imprezy w aktualnym 

Terminarzu Imprez Wędkarskich, zgłoszonym do WZMiUW i RZGW. 

2) zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m. od zapory czołowej zbiornika, 

położonej w miejscowości Wólka Domaniowska. 

3) zakaz połowu ryb z odsłoniętej drogi technicznej (pozostałość po wywozie urobku ze 

zbiornika) położonej pomiędzy miejscowościami Brudnów – Kaleń.  

4) zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja 

każdego roku. 

5) zakaz połowu ryb  na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą 

spinningową w okresie od 1 stycznia do 31 maja,  z wyłączeniem połowu okoni spod 

lodu. 

6) limity ilościowe w połowach: 

a) szczupak – do 2 szt./dobę, 

b) sandacz – do 2 szt./dobę, 

c) sum – do 1 szt./dobę, 

d) boleń – do 2 szt./dobę. 
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Przy połowie mieszanym ryb z gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń obowiązuje  

dobowy limit ilościowy połowu łącznie do 2 szt. z zachowaniem ograniczeń określonych w 

pkt. a,b,c.d. 

2. Zbiornik Siczki Górny 

Zakaz połowu ryb z tarasów widokowych oraz terenu położonego pomiędzy tymi 

tarasami, od strony ul. Nadrzecznej w miejscowości Jedlnia Letnisko. 

3. Rzeka Pilica: 

Zakaz połowu ryb na tzw. „Dołku” przy stanicy WOPR w Białobrzegach w okresie 

od 1 listopada do 31 marca każdego roku. Miejsce to stanowi zimowisko dla ryb. 

4. Rzeka Zagożdżonka: 

W okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku obowiązują ograniczenia 

wynikające z ustanowienia obrębu ochronnego, który obejmuje rzekę Zagożdżonkę oraz 

wszystkie jej  rozlewiska od linii wysokiego napięcia w m. Świerże Górne do jej ujścia do 

rzeki Wisły. 

W okresie ochronnym zabrania się połowu ryb oraz prowadzenia wszelkich czynności 

szkodliwych,  w szczególności naruszania miejsc tarliskowych, dna zbiornika, roślinności 

wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. 

5. Rzeka Modrzejowica (dopływ Iłżanki): 

Odcinek rzeki Modrzejowicy, przepływającej w pobliżu stawów hodowlanych                    

w m. Modrzejowice objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu hodowlanego oraz 

zasady połowu na odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie 

śródlądowym i przepisy wydane na jej podstawie. 

6. Rzeka Krępianka i zbiornik Lipsko: 

1) Odcinek rzeki Krępianki, przepływającej w pobliżu stawów w miejscowości Boży 

Dar/Krępa Kościelna objęty jest obrębem hodowlanym. Wstęp do obrębu hodowlanego oraz 

zasady połowu na odcinku rzeki włączonym do tego obrębu reguluje ustawa o rybactwie 

śródlądowym i przepisy wydane na jej podstawie. Dopuszczony do wędkowania jest lewy 

brzeg rzeki do urządzenia piętrzącego wodę. 

2) Zakaz połowu ryb ze środków pływających na zbiorniku Lipsko. 

7. Rzeka Wisła: 

1) obowiązuje zakaz połowu ryb w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia na odcinku 

rzeki w okolicach miejscowości Zajezierze, wzdłuż lewego brzegu, od ostrogi poniżej 

mostu kolejowego na trasie Radom-Dęblin do ostrogi powyżej tego mostu. Szerokość 

chronionego akwenu wynosi do 100 m. 

2) obowiązuje limit połowu leszczy do 10 szt. /dobę. 
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3) na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków 

pływających w ciągu całego roku. 

8. Zbiornik  zaporowy Szydłowiec: 

Obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb, która obejmuje  część powierzchni 

zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem drogowym na trasie 

Szydłowiec – Majdów , nad rzeką Korzeniówką,. 

1) na lewym brzegu zbiornika – ok. 120 m długości linii brzegowej, 

2) na prawym brzegu zbiornika – ok. 70 m. długości  linii brzegowej. 

9. Zbiornik zaporowy Koszorów: 

Obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb, która obejmuje część powierzchni 

zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem dla pieszych nad rzeką 

Kobyłką, położonym od strony wpływu tej rzeki do zbiornika Koszorów: 

1) na lewym brzegu zbiornika – ok. 150 m długości linii brzegowej, 

2) na prawym brzegu zbiornika – ok. 180 m. długości linii brzegowej. 

10. Zbiornik zaporowy Orłów: 

Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb ze środków pływających. 

11. Zbiornik zaporowy Staw Górny w Pionkach: 

Zakaz połowu ryb w ciągu całego roku w rozlewisku położonym, po wschodniej 

stronie zbiornika, za pozostałymi fragmentami starej grobli. 

12. Zbiornik zaporowy Jastrząb: 

Zakaz połowu ryb w ciągu całego roku na odcinku rzeki Śmiłówki przed jej ujściem 

do zbiornika Jastrząb począwszy od kładki pieszej w górę rzeki na odległości do 150 m. oraz 

część powierzchni  zbiornika na odległość do 100 m od kładki pieszej. Obowiązuje również 

całoroczny zakaz  połowu ryb ze środków pływających. 

13. Jezioro Zdziczów w Kozienicach: 

W północnej części jeziora Zdziczów, położonej na wysokości muszli koncertowej na 

odcinku 50 m w prawo i 100 m w lewo od niej w okresie od 1 marca do 30 czerwca 

obowiązuje zakaz połowu ryb, na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą 

spinningową. 

14. Zbiornik Kutyska 

1) Zakaz połowu ryb w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca na obszarze wyznaczonym pod 

tarlisko ryb. 
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2) Obowiązuje wymiar ochronny dla karpia powyżej 75 cm długości. 

15.  Zbiornik zaporowy Borki 

Obowiązuje wymiar ochronny dla karpia powyżej 75 cm. 

16. Zbiornik zaporowy Zwoleń 

Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb do 30 kwietnia 2016 r. oraz zakaz połowu ze 

środków pływających w 2016 r.            i w latach następnych. 

Ograniczenia i zakazy obowiązujące na wodach poza obwodami rybackimi: 

1) Na zbiorniku Fosa w Szydłowcu zakaz połowu ryb z wyspy, na której położony jest 

zamek. 

2) Na zbiorniku Resztówka w miejscowości Zalesice, gm. Wierzbica obowiązuje limit 

połowu karpia do 2 szt./dobę i karasia pospolitego do 5 szt./dobę. 

Zbiorniki , na których obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających: 

1) Lipsko, 

2) Kanał Stężycki, 

3) Odnoga, 

4) Orłów, 

5) Jastrząb 

6) Domaniów w okresie od 1 stycznia do 31 maja, 

7) Zwoleń, 

8) Jagodno. 

Na wodach Okręgu Radomskiego PZW obowiązuje prowadzenie rejestru amatorskiego 

połowu ryb. 

Przy prowadzeniu połowu ryb na zbiorniku Domaniów obowiązują również zasady 

użytkowania zbiornika ustanowione przez Wojewódzki zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu – strona 

http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pismo-z-WZMiUW1.pdf 

Informujemy również, że w związku z formalnym przejęciem w użytkowanie rybackie 

zbiornika Jagodno o powierzchni 35,6 ha położonego na rzece Wiązownica w gm. Przytyk 

(obwód rybacki rzeki Radomka nr 2) -  Zarząd Okręgu, na posiedzeniu dn. 05 grudnia 2015 r. 

wprowadził następujące zasady prowadzenia połowu ryb w tym zbiorniku: 

1) zakaz połowu ryb w 2015 r. i od 01 stycznia do 30 kwietnia 2016 r. 

2) zakaz połowu ryb  na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą 

spinningową w okresie od 01 do 31 maja 2016 r.,  a w kolejnych latach od  01 stycznia 

do 31 maja,  z wyłączeniem połowu okoni spod lodu. 

3) zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m. od zapory czołowej zbiornika,  

4) zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Wiązownicy od zapory czołowej zbiornika  do jej 

ujścia do rzeki Radomki, w celu  zapewnienia swobodnej migracji ryb i innych 

organizmów korzystających z przepławki oraz korytarza ekologicznego tej rzeki, 

http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pismo-z-WZMiUW1.pdf
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5) zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Wiązownicy w cofce zbiornika, na odcinku tej rzeki 

od jej wpływu do zbiornika Jagodno i dalej w górę, do jazu piętrzącego wodę, przy młynie 

w miejscowości Wrzos, 

6)  całoroczny zakaz połowu ryb ze środków pływających, 

7) limity ilościowe w połowach: 

a) szczupak – do 2 szt./dobę, 

b) sandacz – do 2 szt./dobę, 

c) sum – do 1 szt./dobę, 

d) boleń – do 2 szt./dobę. 

Przy połowie mieszanym ryb z gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń 

obowiązuje  dobowy limit ilościowy połowu łącznie do 2 szt. z zachowaniem ograniczeń 

określonych w pkt. a,b,c.d. 

Informujemy również, że w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych 

na zbiorniku Jagodno, który przeznaczony jest również na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

uchwałą Rady Powiatu Radomskiego z dnia 27 listopada 2015 r. wprowadzony został zakaz 

używania jednostek pływających o napędzie silnikowym: 

 http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2015/12/Uchwa%C5%82a-Rady-Powiatu.pdf 

Ponadto, zakaz połowu ryb ze środków pływających na zbiorniku Zwoleń, 

ustanowiony do 30 kwietnia 2016 r. zmieniony został  na zakaz całoroczny, obowiązujący 

zarówno w 2016 r. jak i kolejnych latach. 

 

*na zawodach o Mistrzostwo Koła i Mistrzostwo Okręgu. 

 

http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2015/12/Uchwa%C5%82a-Rady-Powiatu.pdf

