
                                          Załącznik nr 1 do protokołu nr 9 

                                 z posiedzenia ZO z dnia 03.10.2022 r. 

 

Uchwała nr 38/XIII/2022 

 Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 października 2022 roku. 

 

w sprawie: zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb, obowiązujących w 2023 roku. 

 

Na podstawie  § 47 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.  

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

uchwala: 

 

§ 1 

Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu, zarówno objętych 

obwodami rybackimi jak i znajdującymi się poza obwodami, obowiązują zasady prowadzenia 

amatorskiego połowu ryb stanowiące załącznik do uchwały. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód ZO 

PZW w Radomiu oraz Dyrektorowi biura ZO PZW w Radomiu. 

 

§ 4 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

 Wiceprezes ds. Zagospodarowania  

             i Ochrony Wód                                                                    Prezes Zarządu Okręgu                            

 

 

Paweł Runowski                                                   Antoni Chmura 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/XIII/2022 Zarządu Okręgu z dnia 03.10.2022r. 

Zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i wodach 
pozaobwodowych użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW w 
Radomiu w 2023 roku. 

§ 1 
Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu, zarówno włączonych do 
obwodów jak i znajdujących się poza obwodami rybackimi, obowiązują następujące zasady połowu: 

1) dowodem wniesienia składek są znaki składek, trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej 

PZW; 
2) zwolnienia z wnoszenia składki członkowskiej okręgowej, określone są w tabeli składek; 

3) zezwolenie zabezpieczone jest hologramem; 

4) zezwolenie ważne jest łącznie z kartą wędkarską i legitymacją członkowską PZW; 

5) na wszystkich obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW obowiązuje 
prowadzenie rejestru połowów wędkarskich, wydanego wraz z zezwoleniem. Wędkarzy, którzy nie 

zwrócą rejestru połowu za poprzedni rok, obowiązuje składka uzupełniająca do składki na ochronę i 

zagospodarowanie wód w wysokości 20 zł – na badanie ichtiofauny; 
6) składka za wydanie wtórnika zezwolenia wynosi 20 zł – na badania ichtiofauny; 

7) na wszystkich obwodach rybackich i wodach pozaobwodowych uprawnionego do rybactwa Okręgu 

PZW wprowadza się dolne i górne wymiary gospodarcze nakazujące bezzwłoczne wypuszczanie 

złowionych ryb; 
8) zakaz połowu ryb ze środków pływających w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu; 

9) zakaz wynoszenia i wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi lub innymi, 

wspomagającymi urządzeniami technicznymi typu: dron, mini łodzie itp. przy prowadzeniu połowu 
ryb z brzegu, z wyłączeniem zbiornika Jagodno. Dopuszcza się wywożenie przynęt i zanęt na 

zbiorniku Domaniów na odległość do 70 m od brzegu, pod warunkiem oznakowania łowiska 

markerem. Po zakończonym połowie wędkarz zobowiązany jest do usunięcia markera; 
10) zakaz połowu ryb metodą trollingu; 

11) zakaz połowu ryb przy pomocy kuszy; 

12) W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje na wszystkich wodach nizinnych zakaz 

połowu na przynęty spinningowe dłuższe niż 5 cm.  

13) przy niskim stanie wody zastrzega się możliwość wprowadzenia na wybranych zbiornikach 

okresowego zakazu połowu ryb. Za okres wyłączenia zbiornika z połowu ryb wędkarzowi nie 

przysługuje prawo do zwrotu poniesionej składki lub jej części; 

14) nieprzestrzeganie warunków niniejszego zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego 

połowu ryb stanowi naruszenie uorś* i Statutu PZW oraz powoduje utratę dalszej ważności 
zezwolenia bez odszkodowania. Upoważnieni pracownicy Okręgu mogą takiej osobie zatrzymać 

zezwolenie za pokwitowaniem. Wszelkie osoby uprawnione do kontroli mogą także takiej osobie 

wpisać do zezwolenia uwagę lub skierować sprawę do organów ścigania. 
15) na łowisku Jagodno obowiązuje dodatkowy regulamin znajdujący się na tablicach informacyjnych 

przy łowisku oraz na stronie internetowej Okręgu. 

16) Jeżeli wędkarz złowi i ma zamiar zabrać rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do biura 

Zarządu Okręgu PZW znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając 

równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu. 

17) W przypadku zauważenia niekorzystnych zjawisk jak: zrzut ścieków, zanieczyszczenie wody, 

śnięte ryby, plamy olejowe, nienaturalny zapach, gwałtowny spadek poziomu wody w pobliżu Małych 

Elektrowni Wodnych, kłusownictwo, niszczenie roślinności na brzegu i w wodzie, itp. wędkarz jest 

zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym służby Okręgu (telefony kontaktowe podane na końcu 

zezwolenia), policję albo najbliższy organ administracji publicznej. W miarę możliwości 

udokumentować (zdjęcia, film) zaistniałe zdarzenie. 

 

§ 2 
1. Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu, zarówno objętych 

obwodami rybackimi jak 
 i znajdującymi się poza obwodami, obowiązują następujące wymiary  ochronne, limity połowu i 

okresy ochronne: 



Wymiar  ochronny ryby stanowi długość od początku głowy (otwór gębowy), do najdalszego 

krańca płetwy ogonowej. Obowiązują następujące wymiary ochronne: 

-amur do 40 cm i powyżej 70 cm; 
-boleń do 40 cm i powyżej 60cm; 

-brzana do 40 cm; 

-certa do 30 cm; 

-jaź do 30 cm; 
-jelec do 15 cm; 

-karaś pospolity do 20 cm; 

-karp do 35cm i powyżej 70cm (nie obowiązuje w rzekach). Na zbiorniku w Łaskarzewie, Błędowie, 
Świdnie, Szydłowcu, Iłży, Kotyski i Lipie obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 40 cm i pow. 70 

cm, a na zbiorniku Borki do 45 cm 1 szt. na dobę ; 

-kleń do 30 cm; 
-lin do 30cm; 

-miętus do 25 cm; 

-okoń do 20 cm i od 35 cm ( nie dotyczy wód górskich); 

-pstrąg potokowy do 30cm; 
 -rozpiór do 25 cm; 

-sandacz do 50 cm i pow. 80 cm. Na zbiorniku Domaniów do 55 cm i powyżej 80 cm; 

-szczupak do 50 cm i pow. 80 cm; 
-sum do 70 cm; 

-świnka do 25 cm; 

-troć jeziorowa, troć wędrowna, lipień - całkowity zakaz zabierania; 
-węgorz europejski do 60 cm; 

-wzdręga do 15 cm. 

Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 

-boleń od 1 marca do 30 kwietnia; 
-brzana od 1 stycznia do 30 czerwca; 

-certa od 1 stycznia do 30 czerwca; 

-miętus od 1 grudnia do końca lutego; 
-pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia; 

-sandacz od 1 stycznia do 31 maja; 

-sapa od 1 kwietnia do 31 maja; 

-sum europejski od 1 stycznia do 31 maja; 
-szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia; 

-świnka od 1 stycznia do 15 maja; 

-troć jeziorowa, troć wędrowna, lipień – całkowity zakaz zabierania; 
-węgorz od 1 grudnia do 31 marca; 

Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb zabieranych z łowisk z obowiązkiem wpisania 

do rejestru połowu ryb: 
-troć, troć jeziorowa, lipień – całkowity zakaz zabierania; 

1) lin do 3 szt./dobę, 

2) jaź do 5 szt./dobę, 

3) kleń do 5 szt./dobę, 
3.a) limit łączny jazia, klenia, do 5 sztuk na dobę, 

4) karaś pospolity do 5 szt./dobę, 

5) boleń, limit do 2 szt./dobę, 
6) pstrąg potokowy do 2 szt./dobę, 

7) węgorz europejski 1 szt./dobę, 

8) karp do 2 szt./dobę, (nie obowiązuje w rzekach).  

9) amur 1 szt./dobę, 
10) sandacz 1 szt/dobę, 

11) szczupak 1szt/dobę, 

12) okoń do 5 szt./dobę, 

13) brzana do 2 szt./ dobę, 
14) certa do 5 szt./dobę, 

15) sum europejski  2 szt./dobę, nie obowiązuje limit łączny z innymi gatunkami, 



16) leszcz pow. 45 cm do 5 szt./dobę, nie obowiązuje limit łączny z innymi gatunkami ( nie 

obowiązuje na Zbiorniku Domaniów, gdzie leszcz ma zniesione limity wagowe i ilościowe), 
17) Łączny limit ilościowy ryb wymieniony w punktach 1 – 14 do 5 sztuk na dobę.  Dopuszcza się 
zabieranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej w ilościach nieprzekraczających 5 

kg w ciągu doby. 

18) Złowione ryby,  wymienione w punktach od 1 do 16, które wędkujący ma zamiar zabrać, 

natychmiast po złowieniu powinny być trwale wpisane do rejestru. 

19) Złowione ryby trzymane w siatce , które wędkujący ma zamiar zabrać, natychmiast po 

złowieniu powinny być wpisane do rejestru, w innym przypadku należy je niezwłocznie 

wypuścić. 
20) Łowiska, na których dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z 
opłaconym dodatkowym 
zezwoleniem: 
• Rzeka Wisła, 
• Rzeka Pilica nr 5 i 6 

• Domaniów, 

• Siczki zb. Górny – tylko za pomocą wioseł 
• Staw Górny w Pionkach, 

• Jezioro w Iłży, 

• Jezioro Czaple Sieciechów, 

• Jezioro Moczydło; 

 Zbiornik Opatkowice – tylko za pomocą silnika elektrycznego  lub wioseł 

21) Zakaz wędkowania ze środków pływających obowiązuje na wszystkich łowiskach poza  

wymienionymi w punkcie 20. 

22) Wprowadza się zakaz zabierania karpia, karasia pospolitego, jazia, lina na wszystkich 

zbiornikach od zarybienia do końca roku po jesiennych zarybieniach tych zbiorników.  
2. Wszystkie zawody wędkarskie w Okręgu PZW w Radomiu, kołach PZW i klubach wędkarskich 

odbywają się na „żywej rybie”. W czasie rozgrywania zawodów wędkarskich na „żywej rybie” 
obowiązują okresy i wymiary ochronne ryb określone w uorś* i Zasadach Organizacji Sportu 

Wędkarskiego PZW. Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do połowu. Brak wymiaru 

ochronnego okonia zgodnie z uorś. 
3. Obowiązuje rejestracja złowionych ryb. Podstawę prawną stanowi rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa                      i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa. Rejestracja ma na 
celu umożliwienie Okręgowi prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej. 

4. Prawa wędkarza w obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW i 
dzierżawionych wodach stojących: 
1) Prawo do wędkowania w obwodach rybackich uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW mają 

osoby zrzeszone w PZW           i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz 

cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego 

do rybactwa. 
2) Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy uorś*. 

3) Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 oraz cudzoziemcy 

czasowo przebywający w Polsce. 
4) Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do lat 

16 nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. 

5) Osoba zrzeszona w PZW (członek PZW) do lat 14 ma prawo wędkować w ramach własnego 
łowiska, zgodnie                              z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem 

ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami: 

- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybę; 

- wyłączne pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za 
przestrzeganie przez niego przepisów uorś*, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz 

zasad etyki wędkarskiej; 

- członkowi PZW do lat siedmiu ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy 
zachowaniu pozostałych ww. uregulowań. 

6) Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do lat 14 ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego 



uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybę. 

Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez w/w niezrzeszonego 

wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 
ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych w/w uregulowań. 

7) Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie 

dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem wód, w których 

występują ryby łososiowate i lipienie. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, 
wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie 

nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę. 

8) Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także 
niezrzeszonych w PZW,        w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna 

posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach 

określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na 
jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu 

przysługującego członkowi PZW. 

5. Obowiązki wędkarza w wodach użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa 
Okręg PZW: 
1) W czasie wędkowania wędkarz niezrzeszony w PZW ma obowiązek posiadać kartę wędkarską (nie 

dotyczy cudzoziemców), oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa. 

2) W czasie wędkowania członek PZW ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane 
przez uprawnionego do rybactwa oraz legitymację członkowską z aktualnymi wniesionymi składkami.  

3) Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego 

stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 
4) Wędkarz przed rozpoczęciem łowienia winien wypełnić rejestr połowu ryb w rubryce: data i 

łowisko. 

5) Wędkarz zobowiązany jest do bezwzględnego opuszczenia łowiska, jeżeli rozgrywane mają 

być na nim zawody wędkarskie, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybianie. 
6. Zasady ogólne wędkowania w wodach użytkowanych przez uprawnionego do 
rybactwa Okręg PZW: 

1) Wędka 
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 

cm, do którego przymocowana jest linka zakończona: 

a) jednym haczykiem z przynętą albo 

b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym 

każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one 
poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo 

c) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk 

może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza 

obwód koła o średnicy 30 mm. 
d) przy połowie ryb spod lodu: - 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 - 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. 

2) Przynęty 

a) Jako przynęty mogą być stosowane: - przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, - przynęty sztuczne. 
b) Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/: - chronionych zwierząt i roślin oraz ikry ryb. 

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku 

stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem 
ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym. 

d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do 

przynęt tych umownie zalicza się też sery. 
e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. 

3) Wędkowanie 

a) Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb. 

b) Ponadto wędkarzowi nie wolno: 



• przechowywać i zabierać ryb w czasie okresów ochronnych oraz powyżej i poniżej ich wymiarów 

ochronnych, 

• połowów ryb w obrębach ochronnych, 
• sprzedawać złowionych ryb, 

• rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 

• łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących 

do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących 
regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne, 

• łowić metodą „szarpaka” - tj. podnoszenia i opuszczania przynęty (nie dotyczy połowu spod lodu), 

• budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody, 
• wędkować z mostów, 

• obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania, 

• złowione ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich 
nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie 

wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych, 

• każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, 

• złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być niezwłocznie z zachowaniem 
należytej ostrożności wypuszczone do wody, 

• w czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami 

spinningową lub muchową, 
• ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały 

pozyskane, 

• raków pręgowanych i sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski i 
sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do 

innych wód. 

4) Techniki połowu ryb: 

a) Metoda gruntowo-spławikowa 
• Łowienie ryb metodą gruntową, karpiową, spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, 

każda 

z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną i sztuczną ( np.: robaki, ziarna, pasty, 
kulki itp. ). 

• Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych 

odstępów od innych wędkujących: 

- łowiąc z brzegu - 10 m, 
- między łodziami lub brodząc - 25 m, 

- między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m. 

b) Metoda spinningowa 
• Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką 

zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż trzy haczyki. W czasie 

spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince. 
• Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych 

odstępów od innych wędkujących: 

- łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m, 

- łowiąc z łodzi - 50 m. 

c) Metoda muchowa 

• Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w 

kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy 
ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione 

w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. 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. Na 

wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz 

zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów. 

• Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych 
wędkujących: 

- z brzegu lub brodząc – 25 m, 

- z łodzi – 50 m. 



d) Metoda podlodowa 

• Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną 

wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę 
uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie 

większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu. 

• Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować 

odległość nie mniejszą niż 1 m. 
• Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu. 

• Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby 

należy przechowywać w pojemnikach. 
• Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od 

innych 

wędkujących. 

§ 3 

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

1. Rzeka Radomka: 

G*) na odcinku od jej źródeł do mostu drogowego na trasie Radom – Przysucha (nr 12) w 
miejscowości Wieniawa oraz dopływach wód do tego odcinka, z wyłączeniem zbiornika Topornia, 

obowiązują zasady wędkowania jak na wodach krainy pstrąga i lipienia. Dopuszcza się połów ryb 

metodą spinningową i muchową (poniżej zbiornika Topornia także  metodą spławikową tylko na 
przynęty pochodzenia roślinnego). Całkowity zakaz wędkowania w okresie od 01.09. do 31. 01 od 

źródeł wraz z jej dopływami do zbiornika Topornia.  

2. Rzeka Szabasówka: 
G*) 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. Całkowity zakaz wędkowania w okresie od 01.09. do 31. 01 

od źródeł wraz z jej dopływami do mostu drogowego na trasie Łaziska – Zaborowie z 

wyłączeniem zbiorników zaporowych. 
3. Rzeka Jabłonica: 

G*) 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. Całkowity zakaz wędkowania 

w okresie od 01.09. do 31. 01 od źródeł wraz z jej dopływami do mostu drogowego na trasie 

Radom – Przysucha. 

§ 4 

Ograniczenia i zakazy na wodach nizinnych. 

1. Zbiornik zaporowy Domaniów: 

1) całoroczny zakaz połowu ryb ze slipu do wodowania łodzi przy pałacu w Konarach oraz zakaz 
zastawiania dojazdu do slipu. 

2) zakaz połowu ryb z zapory bocznej Brudnów, 

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

4) zakaz połowu ryb na całej długości drogi technicznej, położonej pomiędzy miejscowościami 
Brudnów – Kaleń, w okresach obniżenia poziomu wody, gdy jej wierzchnia strona zaczyna się 

uwidaczniać. 

5) zakaz połowu ryb z „Ptasich Wysp”, 
6) zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku, 

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

okresie od 01 stycznia do 31 maja, z wyłączeniem połowu okoni spod lodu, 
Przy prowadzeniu połowu ryb na zbiorniku Domaniów obowiązują zasady użytkowania zbiornika 

ustanowione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu 

– zasady użytkowania zbiornika – strona http://pzwradom.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pismo-z-

WZMiUW1.pdf 

2. Zbiornik zaporowy Siczki Górny i Dolny: 

1) zakaz połowu ryb pomiędzy tarasami widokowymi oraz z tych tarasów od strony ul. Nadrzecznej w 

miejscowości Jedlnia Letnisko – zb. Górny, 



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

wyłączeniem połowu okoni spod lodu, w okresie od 01 stycznia do 31 maja, 

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

3. Rzeka Pilica: 

1) 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, 

2) zakaz połowu ryb na tzw. „Mateczniku” w Warce w okresie od 01 grudnia do 31 marca każdego 

roku obejmującym zbiornik, połączony z rzeką Pilicą, położony przy moście na drodze wojewódzkiej 
nr 730 Warka – Głowaczów. Miejsce to stanowi zimowisko dla ryb. 

4. Jezioro wschodnie w Białobrzegach: 

1) zakaz wędkowania do ujścia do rzeki Pilicy w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023 oraz od 

01.11.2023 do 31.12.2023. ze względu na nowe zimowisko ryb po pogłębieniu tego zbiornika.  

5. Rzeka Zagożdżonka: 

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

ustanowionego 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. 

6. Rzeka Modrzejowica (dopływ Iłżanki)(Modrzejowianka) 

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. 

7. Rzeka Krępianka i zbiornik zaporowy 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 na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową, z 

wyłączeniem połowu okoni spod lodu od 01 stycznia do 30 kwietnia 
3) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku. 

8. Rzeka Wisła: 

1) a. zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca w 
rzece Wiśle od drugiej ostrogi regulacyjnej powyżej progu piętrzącego zlokalizowanego na 425,95 km 

drogi żeglownej do ostrogi regulacyjnej przy slipie portu w Wilczkowicach Górnych. Zakaz nie 

obowiązuje w trakcie dokonywania amatorskiego połowu ryb z prawego brzegu Wisły, z wyłączeniem 
budowli hydrotechnicznych; 

b. całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w rzece Wiśle w okolicach kanału zrzutu 

wody pochłodniczej                 z elektrowni w Świerżach Górnych od progu piętrzącego 

zlokalizowanego na 425,95 km drogi żeglownej do ostrogi regulacyjnej poniżej tego progu z kanałem 
zrzutu wody pochłodniczej wraz z budowlami hydrotechnicznymi stanowiącymi granicę z zakazem; 

c. całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb ze sprzętu pływającego na odcinku rzeki 

Wisły od pierwszej ostrogi regulacyjnej powyżej do drugiej ostrogi regulacyjnej poniżej piętrzenia.  
Zakaz wprowadzony uchwałą Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2020 r. 

Szczegóły na stronie https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/9641/akt.pdf 

2) obowiązuje zakaz połowu ryb w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia na odcinku rzeki w pobliżu 
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, 

3) na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu 

całego roku, 
4) na Kanale Stężyckim i Odnodze obowiązuje wymiar ochronny karpia do 35 cm i pow. 75 cm, limit 

połowu do 2 szt./dobę, 

9. Zbiornik zaporowy Szydłowiec: 



1) obowiązuje strefa całorocznej ochrony ryb, która obejmuje część powierzchni zbiornika, 

wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem drogowym na trasie Szydłowiec – 

Majdów, nad rzeką Korzeniówką: 
• na lewym brzegu zbiornika – ok. 120 m długości linii brzegowej, 

• na prawym brzegu zbiornika – ok. 70 m. długości linii brzegowej, 

1) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 

2) zakaz wbijania podpórek, 
3) Zakaz połowu ryb od zmierzchu do świtu. 

4) Całoroczny zakaz połowu ryb na żywca, martwą rybkę lub jej część. 

5) Karp – limit połowu 1 szt./dobę. 
6) Zakaz wędkowania z pomostów spacerowych oraz bezpośrednio pod nimi. 

10. Zbiornik zaporowy Koszorów: 

1) obowiązuje strefa całorocznej 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: 

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

• na prawym brzegu zbiornika – ok. 180 m. długości linii brzegowej, 
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku 

11. Zbiornik zaporowy Orłów: 

1) obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku. 

12. Jezioro Czaple Sieciechów 

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

13. Zbiornik zaporowy Staw Górny w Pionkach: 
1) zakaz połowu ryb w ciągu całego roku w rozlewisku położonym, po wschodniej stronie zbiornika, 

za pozostałymi fragmentami starej grobli, a po zachodniej stronie zbiornika od cofki rzeki 

Zagożdżonki do tablic informacyjnych 

2) obowiązuje limit ilościowy połowu szczupaka lub sandacza do 1 szt./dobę, 
3) zakaz połowu ryb ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja. 

4) zakaz połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową, z 

wyłączeniem połowu okoni spod lodu, w okresie od 01 stycznia do 31 maja, 

14. Zbiornik zaporowy Jastrząb: 

1) 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, 
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku 

15. Jezioro Kozienickie (Zdziczów) w Kozienicach: 

1) zakaz połowu ryb, na żywą i martwą rybę lub jej część tzw. filet oraz metodą spinningową w 
okresie od 1 marca do 30 czerwca, w części akwenu położonej wzdłuż północnego brzegu, na odcinku 

50 m w prawo i 100 m w lewo od położenia muszli koncertowej. 

2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku 

16. Zbiornik Kotyska: 

1) zakaz połowu ryb w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca na obszarze tarliskowym, oznaczonego 

tablicami informacyjnymi, 

2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku 

17. Zbiornik zaporowy Borki wraz z osadnikami. 

1) Całkowity zakaz wędkowania na osadnikach. 

2) Zakaz zabierania drapieżników. 

3) Wymiar ochronny karpia do 45 cm. 

4) Zakaz wędkowania na zbiorniku od jego początku do 50 m za mostem spacerowym po obu 

stronach zbiornika. 

5) Zakaz wędkowania od 01.01.2023 do 31.05.2023 w celu odbycia tarła ryb, których większość 

będzie do niego podchodzić po raz pierwszy. 

6) Zakaz połowu z pomostów. 

18. Zbiornik zaporowy Zwoleń: 
1) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 

2) zakaz połowu ryb na obszarze tarliskowym, położonym w lewym narożniku „starej” części 

zbiornika, poniżej kładki dla pieszych, w ciągu całego roku. 



19. Zbiornik zaporowy Jagodno i rzeka Wiązownica: 

1) zakaz połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. „filet”, 

2) zakaz połowu ryb metodą spinningową w okresie od 01 stycznia do 31 maja, 
3) zakaz połowu ryb metodą podlodową, nie dotyczy organizacji zawodów okręgowych w dyscyplinie 

podlodowej, 

4) zakaz wędkowania w odległości mniejszej niż 50 m. od zapory czołowej zbiornika (odległość w 

linii brzegowej), 
5) zakaz połowu ryb w rzece Wiązownica, na odcinku od zapory czołowej zbiornika do jej ujścia do 

rzeki Radomka, w celu zapewnienia swobodnej migracji ryb i innych organizmów wodnych przez 

przepławkę, umiejscowioną w zaporze czołowej zbiornika, 
6) zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Wiązownicy, od jazu piętrzącego wodę, położonego przy młynie 

w miejscowości Wrzos do jej ujścia do zbiornika Jagodno, 

7) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 
8) zakaz połowu ryb w rozlewisku położonym za groblą, przy prawym brzegu zbiornika Jagodno, na 

wysokości ptasiej wyspy, stanowiącym miejsce tarliskowe oraz ostoję dla innych zwierząt i 

organizmów wodnych, 

9) obowiązuje połów ryb wg zasady no kill (złów i wypuść)*, 
10) zakaz wędkowania w odległości do 50 metrów od wpływu rzeki Wiązownicy do zbiornika 

Jagodno oraz w zatoce przy ptasiej wyspie, 

11) zakaz organizowania zawodów wędkarskich na prawym brzegu za wyjątkiem zawodów 

okręgowych i zawodów wyższej rangi. 

12) - zakaz rozgrywania tzw. „maratonów wędkarskich” (nie dotyczy zawodów karpiowych); od 

1 czerwca do 31 sierpnia  

      - czas trwania zawodów w dyscyplinie spławikowej do 4 godzin;  

      - czas trwania zawodów w dyscyplinie feederowej do 5 godzin;  

W pozostałych miesiącach podczas zawodów trwających powyżej 5 godzin wprowadza się 

obowiązek ważenia ryb co 3 godziny (nie dotyczy zawodów karpiowych).  

Wymiary siatki używanej podczas zawodów to: - długość minimum 3,5 m, - średnicy 40 cm lub 

przekątnej 50cm 

13) Dopuszcza się wywożenie zanęt i przynęt w obrębie własnego stanowiska (na wprost) 
 

20. Zbiorniki tzw. doły potorfowe w Borowcu: 

1) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku, 

2) zakaz połowu ryb w granicach rezerwatu ochrony żółwia błotnego. 

21. Zbiornik Topornia: 

1) od 01.06 do 31.08 każdego roku obowiązuje zakaz wędkowania z wyspy, z wyłączeniem 

organizacji zawodów spinningowych, 
2) zakaz połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku. 

22. Jezioro Świdno: 

1) obowiązuje wymiar ochronny karpia do 40 cm i powyżej 70cm. 

23. 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 oraz 

zakaz zabierania barwnej odmiany jazia (złotej orfy), 

- zakaz połowu na wpływie do zbiornika 20 m po lewej i po prawej stronie. 
2) Stawy Gminne w Jasieńcu – limit amura – 1 szt. na dobę 

 

Uwaga – Wszelkie zmiany dotyczące zasad wędkowania na wodach Okręgu PZW w Radomiu, 

będą zamieszczane na stronie internetowej: www.pzwradom.pl 

* połów wg zasady no kill nie dotyczy gatunków inwazyjnych: 
- trawianka, - babka bycza, - czebaczek amurski, - sumik karłowaty, po złowieniu nie wolno 
wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. 

Wykaz obwodów rybackich i innych wód użytkowanych przez Okręg Radomski PZW 

udostępnionych do amatorskiego połowu ryb. Wyszczególnienie wód Typ wody Uwagi Powiat 

Rzeka Radomka 
N, G 1) 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. 



2) 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. Powiat 
przysuski 

Rzeka Szabasówka 

N, G 1) 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. 

2) Na zbiornikach zaporowych, położonych na jej dopływach: 

Koszorów, Aleksandrów, Szydłowiec, Orłów i Jastrząb obowiązują zasady wędkowania jak na wodach 
nizinnych. Powiat radomski, szydłowiecki 

Rzeka Jabłonica 

N, G 1) 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. Powiat radomski, przysuski 

Obwód rybacki zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1 

N 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 

2) Rzeka Szabasówka (od mostu drogowego na trasie Łaziska - Zaborowie do jej ujścia do rzeki 
Radomka),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. 

Powiat przysuski, szydłowiecki 

Obwód rybacki rzeki Radomka nr 2 

N 1) 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),  

2) Rzeka Wiązownica (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Radomka),, 
3) Zbiornik Jagodno, 

4) Rzeka Tymianka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Radomka), 

5) Rzeka Mleczna (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Radomka), 
6) Rzeka Pacynka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Mleczna), 

7) Zbiornik Siczki Górne, 

8) Zbiornik Siczki Dolne, 

9) Zbiornik Borki, 
10) Starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w 55+300 km biegu rzeki Radomka – o długości 

1,25km, 

11) Starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w 46+700 km biegu rzeki Radomka – o długości 
2,25km. 

Powiat radomski, kozienicki, białobrzeski. 

Obwód rybacki rzeki Pilica nr 5 
N 1) 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. 

2) Rzeka Mogielanka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Pilica) , 
3) Zbiornik Błędów, 

4) Jezioro Świdno, 

5) Jezioro w Białobrzegach powyżej mostu drogowego (stary przebieg trasy E-7), 



6) Jezioro w Białobrzegach poniżej mostu drogowego (stary przebieg trasy E-7). 

Powiat grójecki, białobrzeski. 

Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6 
N 1) 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), 

2) Jezioro w Brzeźcach, 
3) Jezioro Wodanowskie. 

Powiat kozienicki, białobrzeski. 

Obwód rybacki rzeki Zagożdżonka nr 1 
N 1) 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), 
2) Rzeka Łacha (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Zagożdżonka), 

3) Kanał Gniewoszowsko – Kozienicki (na całej jego długości), 

4) Struga Policka, 

5) Zbiornik Osetne, 
6) Zbiornik Pionki, 

7) Zbiornik Hamernia, 

8) Zbiornik Stary Młyn, 
9) Zbiornik Janików (po obu stronach mostu kolejowego), 

10) Zbiornik Polanka na rzece Brzeźniczka, 

11) Zbiornik Budowa na rzece Brzeźniczka, 
12) Jezioro Opatkowickie, 

13) Jezioro Zdziczów, 

14) Jezioro Czaple w Sieciechowie, 

15) Jezioro Mozolice. 
Powiat kozienicki, radomski, zwoleński. 

Obwód rybacki rzeki Zwolenka nr 1 

N 1) 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). 

2) Zbiornik Zwoleń 

3) Doły potorfowe w Borowcu (Wielki Dół i Mały Dół). 
Powiat zwoleński 

Obwód rybacki rzeki Krępianka nr 1 

N 1) 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), 

2) Zbiornik Lipsko, 
3) Ciek Łacha Solec, 

4) Jezioro Doły Liściaste, 

5) Jezioro Moczydło. 

Powiat lipski. 

Obwód rybacki rzeki Iłżanka nr 1 

N 1) 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), 

2) Rzeka Strużynka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Iłżanka), 

3) 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), 

4) Rzeka Kobylanka (od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Modrzejowica), 

5) Zbiornik Iłża, 

6) Zbiornik Seredzice, 
7) Zbiornik Małyszyniec, 

8) Zbiornik Lipie, 

9) Zbiornik Kotyska. 



Powiat radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki. 

Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2 

N 1) 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), 

2) Kanał Stężycki, 

3) Odnoga w Stężycy, 
4) Rzeka Promnik (prawobrzeżny dopływ Wisły). 

5) Zbiornik zaporowy w Łaskarzewie. Powiat rycki, garwoliński, otwocki, kozienicki grójecki 

Inne wody, nie objęte obwodami rybackimi. Wykaz wód Położenie/Gmina 
Zbiornik Fosa Szydłowiec 

Zbiornik Resztówka Kol. Zalesice 

Stawy Gminne Jasieniec 
Zbiornik Januszno Pionki 

Zbiornik Ostrówek gm. Warka 

Zbiornik Podgórzyce gm. Warka 

Zbiornik Konary gm. Warka 
Zbiornik leśny p-poż w obrębie ewidencyjnym Ignaców (Osiny/Rytomoczydło) gm. Jasieniec 

Zbiornik Kamienna Góra Przysucha 

Gatunki prawnie chronione 
1. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie 

chronionych: 

Aloza, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, babka czarna, babka szczupła, ciosa, 
dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, igliczniowate- wszystkie gatunki, jesiotr 

ostronosy i zachodni, kiełb białopłetwy i kiełb Kesslera, kozy- wszystkie gatunki, kur rogacz minogi- 

wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla potokowa i błotna, śliz, 

taśmiak długi 
2. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzonej przez: 
a) funkcjonariuszy Policji; 
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej; 
c) strażników Społecznej Straży Rybackiej; 
d) strażników Straży Ochrony Wód; 
e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej; 
f) strażników Straży Leśnej; 
g) strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych; 
h)  funkcjonariuszy Straży Granicznej; 

       i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach. 
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, 
złowione ryby                    i przynęty. 
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje 
wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW. 
Informacje końcowe 
1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu 
Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym: 
- Ustawy prawo wodne, 
- Ustawy prawo o ochronie środowiska, 
- Ustawy o rybactwie śródlądowym, 
- Ustawy prawo o stowarzyszeniach, 
- Ustawy o lasach, 
- Ustawy o ochronie przyrody, 
- Ustawy o ochronie zwierząt, 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, 
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków 
chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (z późniejszymi zmianami). 



 
Uwaga – wszelkie zmiany dotyczące wód udostępnionych do wędkowania Okręgu PZW w 

Radomiu, będą zamieszczane na stronie internetowej: www.radom.pl 
 

* uorś – ustawa o rybactwie śródlądowym 

G – górska 

N – nizinna 
 

Klauzula informacyjna –to samo co w ostatnim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radom.pl/


Załącznik nr 2 do protokołu nr 9 

z posiedzenia PZO z dnia 03.10.2022 r. 

 

Uchwała nr 39/XIII/2022 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 października 2022 roku 

 

w sprawie: wysokości udziałów dla kół PZW w roku 2023r. 

 

Na podstawie § 48 pkt 2 w związku z § 47 pkt 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego 

 z dnia 15.03.2017r.  

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

uchwala: 

 

§ 1 

Ustala się następujące wysokości udziałów dla kół Okręgu PZW w Radomiu w roku 2023: 

 

1. od pierwszych 500 członków – 40% odpisu ze składki członkowskiej 

2. od 501-go do 1 000-go członka – 38% odpisu ze składki członkowskiej 

3. od 1 001-go członka – 36% odpisu ze składki członkowskiej 

 

§ 2 

Udziały pomniejsza się o składkę na ochronę wód oraz o dietę skarbnika koła, która 

wypłacana jest przez Okręg.                                                          

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023r. 

 

§ 4 

Uchwała  podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu:                                   Prezes Zarządu Okręgu: 

 

 

Jacek Błędowski                               Antoni Chmur 

 

 



Załącznik nr 3 do protokołu nr 9 

z posiedzenia ZO z dnia 03.10.2022 r. 

 

Uchwała nr 40/XIII/2022 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 3 października 2022 roku 

 

w sprawie: wzoru preliminarza budżetowego Koła Okręgu PZW w Radomiu na rok 

2023 

 

Na podstawie § 48 pkt 2 w związku z § 47 pkt 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego 

 z dnia 15.03.2017r.  

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

uchwala: 

 

 

§ 1 

Ustala się wzór preliminarza budżetowego Koła Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Radomiu na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Zgodnie z § 1 pkt 4 i 5 Uchwały nr 23/2021 Zarządu Okręgu PZW w Radomiu z dnia 6 

listopada 2021r., preliminarz na rok 2023 powinien zostać opracowany przez Zarząd Koła w 

terminie do dnia 31 października 2022r. i złożony w Biurze Zarządu Okręgu w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022r.                                                          

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Uchwała  podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

 

Skarbnik Zarządu Okręgu:                                   Prezes Zarządu Okręgu: 

 

 

Jacek Błędowski                               Antoni Chmura 

 



Załącznik do uchwały nr 40/XIII//2022 ZO z dnia 03.10.2022r. 

PRELIMINARZ   BUDŻETOWY   KOŁA   WĘDKARSKIEGO   OKRĘGU  PZW 

w RADOMIU na ROK 2023 

 

I. Naliczenie planowanych wpływów statutowych na 2023 rok w kole 

wędkarskim Okręgu PZW w Radomiu nr: 

 

 

……………………………………………… 

 

Lp. Rodzaj  przychodu Ilość 
Wartość 

składki 

Kwota 

przychodu 

                                   1            2       3          4 

1 Składka członkowska   ( kol 2 x kol 3) 

 Podstawowa  150,00  

Ulgowa 25% (srebrna odznaka PZW)  113,00  

Ulgowa 50% (złota odznaka PZW, osoby 

niepełnosprawne – znaczny stopień) 

 
75,00 

 

Ulgowa 75% (Uczestnicy, młodzież szkolna, 

złota odznaka PZW z wieńcami) 

 
38,00 

 

Razem składka członkowska    

    

2 Składka okręgowa    

 Podstawowa  170,00  

Ulgowa I (młodzież szkolna w wieku 17-24 lat, 

odznaka PZW srebrna i złota) 

 
80,00 

 

Ulgowa II (mężczyźni po 65rż, kobiety po 60rż)  120,00  

Uczestnika   30,00  

Porozumienia  30,00  

    

3 Składka uzupełniająca    

 Połów z łodzi   30,00  

    

4 Wpisowe    

 Członka   30,00  

Uczestnika  15,00  

5 Egzaminy  25,00  

6 Wpłaty dobrowolne    

7 Pozostałe przychody     

     

    

8 Naliczenie odpisu ze składki 

członkowskiej – udziały koła 

   

 40%  poz.1- od pierwszych 500 członków    

38% poz.1- od 501-go do 1.000-go członka    

36% poz.1- od 1.001-go członka    

9 Suma przychodów koła    

 ( poz. 4,5,6,7,8)    

 



II. Struktura planowanych wydatków w roku 2023 w kole wędkarskim 

Okręgu PZW w Radomiu nr: 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

Lp. Rodzaj wydatków Kwota 

1 Zużycie materiałów i energii (np. art. biurowe, art. 

gospodarcze, nagrody rzeczowe dla zawodników,) 

 

 działalność statutowa  

działalność sportowa  

2 Usługi  (startowe,  usługi telekomunikacyjne, czynsze)  

 działalność statutowa  

działalność sportowa  

3 Ubezpieczenia majątku Koła  

4 Pozostałe koszty (  delegacje, prowizje, przesyłki 

pocztowe) 

 

 działalność statutowa  

działalność sportowa  

5 Pozostałe wydatki-   

 Dieta skarbnika – do 6% przychodów ze sprzedaży 

znaków  

 

Pozostałe diety w Kole – do 4% przychodów ze 

sprzedaży znaków 

 

Ochrona wód -  10% udziałów koła  

Edukacja dzieci i młodzieży – min. 4,0% udziałów koła  

  

  

6 Razem wydatki  

 ( poz. 1,2,3,4,5)  

 

 

Zestawienie przychodów i kosztów – planowany wynik finansowy za 2023r. 

 

Przychody Koszty Wynik 

Poz.9 str.1 Poz.6 str.2 Przychody - Koszty 

   

 

 

 Podpis Skarbnika Koła                            Podpis Prezesa Koła  

 

 

 


