
Wykaz zmian w zezwoleniu na 2020 r. 
 

Poniżej wskazano zmiany dokonane w zezwoleniu na 2020 r. w stosunku do zezwolenia 

obowiązującego w 2019 r. Poniższy wykaz nie jest elementem zezwolenia, i ma jedynie na celu 

ułatwić odnalezienie w nim zmian, które zostały przedstawione niżej w wersji skrótowej.  

 

Zmiany w części ogólnej: 

 

1) W związku ze zmianą RAPR, w wyniku której usunięto z RAPR 2020 r. zasady połowu, 

dokument ten przestał być częścią zbioru przepisów obowiązujących wędkarzy przy 

połowie ryb (w RAPR pozostały jedynie ogólne zapisy nie dotyczące bezpośrednio zasad 

połowu). Z tej przyczyny warunki połowu ryb dotychczasowego RAPR zostały 

przeniesione do niniejszego zezwolenia i zawarte w § 1-6, przy czym niektóre z zapisów 

zostały zmodyfikowane lub pominięte. Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z częścią 

ogólną niniejszego zezwolenia, gdyż uległa ona całkowitej przebudowie i wymaga 

dokładnego zaznajomienia się z jej treścią. Dodatkowo wprowadzono zmiany: 

2) Zmianie uległy limity połowu większości gatunków ryb. 

3) Tzw. wywózkę przynęty objęto dopłatą za połów przy użyciu środków pływających. 

4) Obniżono górny wymiar widełkowy głowacicy ze 120 do 100cm, oraz sandacza z 90 do 

75cm.  

5) Na zbiorniku Czorsztyn zakazano zabierania sandaczy w okresie 16.06-30.06 (należy w 

tym okresie stosować zasadę Złów i Wypuść). 

6) Zmieniono zasady połowu przez dzieci. 

7) Doprecyzowano zasady używania podrywki.  

8) Obowiązek poddania się kontroli strażników jest obecnie warunkiem zezwolenia, więc 

odmowa poddania się kontroli stanowi wykroczenie.  

9) Znacznie zwiększono ilość rubryk rejestru połowu. Po jego wypełnieniu kontynuacja 

połowów jest możliwa tylko po pobraniu nowego opieczętowanego rejestru w Okręgu.  

 

 

Zmiany w Wykazie wód: 

 

1) Zlikwidowano odcinek „Złów i Wypuść” na potoku Sowlinka. 

2) Utworzono odcinek „Złów i Wypuść” na Białym Dunajcu w Nowym Targu od progu przy 

moście na Al. Tysiąclecia do połączenia z Czarnym Dunajcem. 

3) Przesunięto granice odcinka „Złów i Wypuść” na Czarnym Dunajcu w Nowym Targu. 

Obecnie zaczyna się na moście w Ludźmierzu, a kończy na ujściu Białego Dunajca.  

4) Utworzono na Dunajcu w Świniarsku matecznik z zakazem połowu od progu piętrzącego 

wodę dla MEW do końca kamiennej ostrogi na lewym brzegu oddzielającej kanał MEW 

od koryta Dunajca (początku wylotu wody z kanału). 

5) Utworzono na rzece Poprad w Muszynie zimowisko z zakazem połowu w okresie od 1 

stycznia do 31 marca od mostu drogowego na ul. T. Kościuszki (wraz ze 100m odcinkiem 

rzeki powyżej mostu) do położonego niżej mostu kolejowego (wraz ze 100m odcinkiem 

rzeki poniżej mostu).  


