
WYKAZ WÓD 

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 udostępnionych do wędkowania. 

 
Ograniczenia i zakazy na wodach, w których występuje pstrąg potokowy (G). 

 
 

     1.Rzeka Radomka: 

1G) na odcinku od jej źródeł do jej ujścia do zbiornika zaporowego w Toporni  oraz 

dopływach wód do tego odcinka, obowiązują zasady wędkowania jak na wodach krainy 

pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i muchową.  

 

2G) na odcinku od zapory czołowej zbiornika Topornia do mostu drogowego na trasie Radom 

– Przysucha (nr 12) oraz dopływach wód do tego odcinka,  obowiązują zasady wędkowania 

jak na wodach krainy pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i 

muchową. 

 

2. Rzeka Szabasówka: 

3G) na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Łaziska – Zaborowie oraz 

dopływach wód do tego odcinka,  obowiązują zasady wędkowania jak na wodach krainy 

pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i muchową.  

Na zbiornikach zaporowych, położonych na jej dopływach: Koszorów, Aleksandrów, 

Szydłowiec, Orłów i Jastrząb obowiązują zasady wędkowania jak na wodach nizinnych.  

 

3. Rzeka Jabłonica: 

4G) na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Radom-Przysucha (nr 12) oraz 

dopływach wód do tego odcinka, obowiązują zasady wędkowania jak na wodach krainy 

pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb metodą spinningową i muchową.   

 

 

WODY NIZINNE 

Obwód rybacki zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1: 

1. rzeka Radomka (od mostu drogowego na trasie Radom-Przysucha do zbiornika 

Domaniów wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 

wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.  

2. rzeka Szabasówka (od mostu drogowego na trasie Łaziska - Zaborowie do jej ujścia 

do rzeki Radomka), 

3. rzeka Jabłonica (od mostu drogowego na trasie Radom – Przysucha do jej ujścia do 

rzeki Szabasówka),  

4. zbiornik Topornia,  

5. zbiornik Młyny,  

6. zbiornik Domaniów, 

7. zbiornik Szydłowiec,  

8. zbiornik Chałupki Łaziskie,  

9. zbiornik Jastrząb, 

10. zbiornik Koszorów, 



11. zbiornik Chlewiska,  

12. zbiornik Orłów,  

13. zbiornik Aleksandrów. 

 

Obwód rybacki rzeki Radomka nr 2: 

14. Rzeka Radomka (od czoła zapory zbiornika Domaniów do jej ujścia do rzeki Wisła) 

wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o 

ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków),  

15. rzeka Wiązownica (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Radomka),  

16. zbiornik Jagodno, 

17. rzeka Tymianka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Radomka),  

18. rzeka Mleczna (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Radomka),  

19. rzeka Pacynka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Mleczna),  

20. zbiornik Siczki Górne,  

21. zbiornik Siczki Dolne,  

22. zbiornik Borki,  

23. starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w 55+300 km biegu rzeki Radomka –      

o długości 1,25km,  

24. starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w 46+700 km biegu rzeki Radomka –       

o długości 2,25km. 

Obwód rybacki rzeki Pilica nr 5: 

25. Rzeka Pilica (od ujścia rzeki Drzewiczka do mostu drogowego w Białobrzegach wg. 

dawnego przebiegu trasy E-7) wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i 

innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z 

wyłączeniem rzeki Drzewiczki,  

26. rzeka Mogielanka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Pilica) , 

27. zbiornik Błędów,  

28. jezioro Świdno,  

29. jezioro w Białobrzegach powyżej mostu drogowego (stary przebieg trasy E-7),  

30. jezioro w Białobrzegach poniżej mostu drogowego (stary przebieg trasy E-7).  

Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6: 

31. Rzeka Pilica (od mostu drogowego w Białobrzegach do jej ujścia do rzeki Wisła) wraz 

z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o 

ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków), 

32. jezioro w Brzeźcach,  

33. jezioro Wodanowskie. 

Obwód rybacki rzeki Zagożdżonka nr 1: 

34. Rzeka Zagożdżonka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła) wraz z wodami jej 

dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków),  

35. rzeka Łacha (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Zagożdżonka),  



36. Kanał Gniewoszowsko – Kozienicki (na całej jego długości),  

37. Struga Policka, 

38. zbiornik Osetne, 

39. zbiornik Pionki,  

40. zbiornik Hamernia,  

41. zbiornik Stary Młyn,  

42. zbiornik Janików (po obu stronach mostu kolejowego),  

43. zbiornik Polanka na rzece Brzeźniczka,  

44. zbiornik Budowa na rzece Brzeźniczka,  

45. jezioro Opatkowickie,  

46. jezioro Zdziczów,  

47. jezioro Czaple w Sieciechowie,  

48. jezioro Mozolice. 

Obwód rybacki rzeki Zwolenka nr 1: 

49. Rzeka Zwolenka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła) wraz z wodami jej 

dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków). 

50. zbiornik Zwoleń 

51. doły potorfowe w Borowcu (Wielki Dół i Mały Dół). 

Obwód rybacki rzeki Krępianka nr 1: 

52. Rzeka Krępianka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła) wraz z wodami jej 

dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków),  

53. zbiornik Lipsko,  

54. ciek Łacha Solec,  

55. jezioro Doły Liściaste,  

56. jezioro Moczydło.  

Obwód rybacki rzeki Iłżanka nr 1: 

57. Rzeka Iłżanka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła) wraz z wodami jej 

dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków),  

58. rzeka Strużynka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Iłżanka),  

59. rzeka Modrzejowica (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Iłżanka. Obowiązują 

ograniczenia w dostępie do rzeki w okolicach stawów rybnych w m. Modrzejowice – 

obręb hodowlany), 

60. rzeka Kobylanka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Modrzejowica),  

61. zbiornik Iłża,  

62. zbiornik Seredzice,  

63. zbiornik Małyszyniec,  

64. zbiornik Lipie, 

65. zbiornik Kutyska.  

 



Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2: 

66. Rzeka Wisła (od ujścia rzeki Wieprz do ujścia rzeki Pilica) wraz z wodami jej 

dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzek: Wieprz, Zagożdżonka, 

Okrzejka, Radomka i Wilga),  

67. Kanał Stężycki,  

68. Odnoga w Stężycy,  

69. rzeka Promnik (prawobrzeżny dopływ Wisły). 

70. zbiornik zaporowy w Łaskarzewie. 

Inne wody, nie objęte obwodami rybackimi. 

Wody poza obwodami rybackimi,  dostępne dla wędkarzy-członków Okręgu 

Radomskiego PZW. 

1.  Zbiornik „Fosa” w Szydłowcu,  

2. Zbiornik Resztówka w m. Kol. Zalesice,  

3. Stawy Gminne w Jasieńcu,  

4. Zbiornik Januszno w Pionkach, 

5. Zbiornik Ostrówek (dzierżawa od gminy Warka), 

6. Zbiornik Podgórzyce (dzierżawa od gminy Warka), 

7. Zbiornik Konary, gm. Warka (dzierżawa od gminy Warka), 

8. Zbiornik leśny p-poż w obrębie ewidencyjnym Ignaców, gm. Jasieniec (dzierżawa 

od Nadleśnictwa Grójec). 

9. Łowisko „Wólka Magierowa” – obowiązuje odrębne zezwolenie i Regulamin 

łowiska. 

Uwaga – Wszelkie zmiany dotyczące  wód udostępnionych do wędkowania Okręgu PZW 

w Radomiu, będą zamieszczane na stronie internetowej: www.pzwradom.pl 

 

 


