Wzór zezwolenia na 2019 r. na połów ryb na wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu (oprócz
OS Dunajec) zawierającego warunki połowu oraz wykaz wód Okręgu
1.

Zezwolenie niniejsze uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wędkę w wodach udostępnionych do wędkowania przez Okręg
PZW w Nowym Sączu, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „DUNAJEC” (sektora górnego i dolnego), zgodnie z warunkami
zawartymi w zezwoleniu. Połów ryb na podstawie zezwolenia jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w tym zezwoleniu.

2.

Dla członków PZW niniejsze zezwolenie ważne jest z kartą wędkarską, oraz legitymacją członkowską PZW, w której wklejono
znaczek składki członkowskiej PZW na bieżący rok.
Dla osób, które dokonały opłaty dla niezrzeszonych w PZW niniejsze zezwolenie ważne jest z kartą wędkarską (w przypadku
obcokrajowców zamiast polskiej karty wędkarskiej wystarczy posiadać inny dokument tożsamości).

3.

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu reguluje:


Ustawa z dn. 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym, oraz rozporządzenie wydane na jej podstawie;



Niniejsze zezwolenie wydane przez Okręg PZW w Nowym Sączu;



Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) uchwalony przez Zarząd Główny PZW w Warszawie w zakresie nieuregulowanym w niniejszym zezwoleniu.

4.

Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Nowym Sączu obowiązuje rejestracja połowów, przy czym dla zezwoleń
elektronicznych okresowych (1, 3, 7-dniowych) odbywa się ona wyłącznie w drodze elektronicznej, a dla zezwoleń rocznych
papierowo (rejestr znajduje się na końcu zezwolenia). Rejestr połowu ryb musi być prowadzony zgodnie z instrukcją jego
prowadzenia, zawartą w niniejszym zezwoleniu.

PODSTAWOWE WARUNKI UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
na łowiskach udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Nowym Sączu
§ 1. Na wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu, objętych niniejszym zezwoleniem, obowiązują następujące zasady:
I. Wymiary gospodarcze. Niedozwolone jest zabieranie ryb których długość wynosi dla:
1. pstrąga potokowego do 30 cm i od 50 cm (wymiar widełkowy),
2. głowacicy do 70 cm i od 120 cm (wymiar widełkowy),
3. sandacza i szczupaka do 50 cm i od 90 cm (wymiar widełkowy; górny wymiar dotyczy tylko wód nizinnych),
4. okonia do 18 cm i od 40 cm w wodach nizinnych (wymiar widełkowy),
5. brzany do 40cm i od 65 cm, oraz bolenia do 40cm i od 80cm (w. widełkowy),
6. leszcza i karpia na zbiornikach zaporowych do 30 cm.
II. Obowiązuje całoroczny zakaz zabierania lipieni ("Złów i Wypuść”). Okresy ochronne innych ryb są zgodne z RAPR (np.: sandacz
1.01-31.05; boleń 1.01-30.04).
III. Limity ilościowe zatrzymanych ryb wynoszą:
1. Dzienny limit pstrągów potokowych i tęczowych 3 szt. łącznie.
2. Miesięczny limit pstrągów potokowych i tęczowych 12 szt. łącznie.
3. W wodach nizinnych miesięczny limit szczupaków i sandaczy 8 szt. łącznie.
4. W wodach nizinnych dzienny limit okoni oraz leszczy po 10 szt. (oddzielnie).
5. Dzienny limit klenia, świnki i certy 5 szt. łącznie; brzany, karpia 3 szt. łącznie.
6. Limit połowu głowacicy: 1 szt. na miesiąc.
7. Pozostałe limity dzienne są zgodne z RAPR: sum 1 szt. (zaleca się zabieranie sumów w ramach limitu); szczupak, sandacz, boleń,
troć, sieja, łosoś 2 szt. łącznie; węgorz 2 szt.; lin 4 szt.; pozostałe gatunki do 5 kg z wyjątkami wskazanymi w RAPR.
8. Na łowiskach „Złów i Wypuść” limit dla każdego gatunku wynosi 0 szt. (całkowity zakaz zabierania ryb).
IV. Ponadto obowiązuje:
1. Zakaz zabierania złowionych ryb łososiowatych inną metodą niż muchowa lub spinningowa.
2. Zakaz zabierania brzany w Dunajcu i jego dopływach na odcinku powyżej mostu „Pod Hubą” w Dębnie.
3. Zakaz posiadania przy sobie ryb:
- o długości niezgodnej z obowiązującym na danym łowisku wymiarem;
- w ilości przekraczającej limit danego łowiska (także złowionych na innych łowiskach).
4. Zakaz zbrojenia żywej, martwej rybki, lub ich części inaczej niż jednym haczykiem z pojedynczym grotem. Dozwolone jest użycie kotwiczki z 1 grotem, po obcięciu pozostałych grotów-ostrzy.
5. Zakaz patroszenia lub sprawiania ryb w odległości do 50m od lustra wody.
6. Zastosowana w metodzie muchowej linka muchowa nie może być krótsza niż 6,5m. Linką muchową jest tylko taka, która fabrycznie
została wyprodukowana jako linka muchowa, i w najcieńszym miejscu ma średnicę nie niższą niż 0,55 mm.

7. Dodatkowa składka/dopłata do połowu metodą spinningową w okresie ochrony pstrąga potokowego (01.01 – 31.01 i 01.09 – 31.12) w
wodach górskich (o ile na danym łowisku Wykaz wód nie zabrania spinningowania w tym okresie).
8. W wodach górskich, w których dozwolony jest połów metodą spinningową w okresie 01.01 – 31.01 i 01.09 – 31.12, zabrania się używania przynęt sztucznych o długościach mniejszych niż 6 cm dla skrzydła błystki wirowej oraz 10 cm dla korpusu woblera, twistera,
błystki wahadłowej i innych przynęt sztucznych (za wyjątkiem sztucznych much).
9. Dodatkowa składka/dopłata do połowu ryb ze środków pływających.
V. Obowiązują następujące zasady połowu w zbiornikach zaporowych i stawach:
1. W zbiorniku Czorsztyńskim zabrania się:
a) połowu w nocy w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.11. do 31.12;
b) połowu w nocy ze środków pływających przez cały rok;
c) połowu na żywą i martwą rybkę oraz ich części;
d) używania zanęt o łącznej wadze powyżej 2 kg dziennie;
e) połowu metodą spinningową od 01.01 do 30.04;
f) w okresie od 01.01 do 15.06: połowu sandacza i połowu ryb ze środków pływających.
2. W zbiorniku Rożnów i Sromowce Wyżne, oraz na stawach w Kurowie zabrania się:
a) połowu na żywą lub martwą rybkę i ich części od 01.01 do 31.05;
b) połowu metodą spinningową i trollingową od 01.01 do 30.04.
VI. Zabrania się na wodach górskich:
a) połowu ryb na więcej niż jedną wędkę,
b) nęcenia za wyjątkiem używania koszyczka zanętowego,
c) zabierania jelca, z wyjątkiem Popradu,
d) używania przynęt sztucznych uzbrojonych w haczyki/kotwiczki z zadziorami (dozwolone są zadziory przygięte do grota).
§ 2.

Nie przestrzeganie warunków niniejszego zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o
rybactwie śródlądowym 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.

§ 3. Granice łowisk udostępnionych do amatorskiego połowu ryb, rodzaje wód i dozwolonych przynęt, oraz inne szczegółowe zasady połowu na
danym łowisku, określa poniższy „Wykaz wód”, stanowiący integralną część zezwolenia. Szczegółowe ograniczenia zawarte w Wykazie wód
mają pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi zawartymi w § 1, jeśli są z nimi sprzeczne.
§ 4.

Przez określenia użyte w niniejszym zezwoleniu rozumie się:
„sztuczna mucha” - połów metodą muchową na sztuczną muchę;
„połów w nocy” – połów w czasie od 1 godziny po zachodzie słońca do 1 godziny przed wschodem słońca (wg kalendarza - dla m.
Warszawy).
§ 5. Ustanowione w niniejszym zezwoleniu okresy i terminy nie ulegają skracaniu o dni ustawowo wolne od pracy (w odróżnieniu od okresów ochronnych ryb).
1)
2)

Wykaz wód udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Nowym Sączu,
z uwzględnieniem ograniczeń amatorskiego połowu ryb
Rzeka
główna

Łowisko

Szczegółowe granice łowiska

Dopływy

Wszystkie niewyszczególnione poniżej dopływy w dorzeczu Czarnej
Orawy, Raby, Ropy, Dunajca (w tym Białej Tarnowskiej, Łososiny, Popradu) w granicach obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg
1. Od ujścia potoku Bukowiński Strumyk (Podszklanka) w m. Podwilk do
ujścia potoku Zubrzyca.
2. Od ujścia potoku Zubrzyca do Granicy Państwa.

Orawa

Czarna Orawa

Czarna
Orawa

Zubrzyca
Syhlec
Lipnica
Piekielnik

Wisła

Raba

Mszanka

Porębianka

Raba

Mszanka

Raba

Poniczanka
Kasinka

1. Zubrzyca od ujścia potoku Suchy do ujścia do Czarnej Orawy.
2. Syhlec od ujścia Kidunowskiego Potoku do ujścia do Czarnej Orawy.
3. Lipnica od ujścia potoku Przywarówka do ujścia do Czarnej Orawy.
Od ujścia potoku Rokicki (Piekielniczek) w m. Piekielnik do ujścia do
rzeki Czarnej Orawy.

Dozwolone przynęty i inne szczegółowe
ograniczenia
Obwody uzupełniające
Wędkowanie zabronione
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda nizinna.
Przynęty naturalne i sztuczne.
Woda górska
Sztuczna mucha.

Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz spinningowania od 01.01 do 31.01 i od 01.09 do
31.12
1.Od ujścia potoku Rokicinka do uj-ścia potoku Lubieńka, z wyłączeniem
Woda górska
wyszczególnionego poniżej odcinka.
Sztuczna mucha.
2.Od ujścia potoku Poniczanka do ujścia potoku Lubońskiego w Rabce
(przy moście kolejowym).
Woda górska
Sztuczna mucha.
Od ujścia potoku Koninka do ujścia do Mszanki.
Łowisko „Złów i Wypuść”
1. Od ujścia potoku Łętówka w Mszanie Górnej do ujścia do rzeki Raby z
wyłączeniem wyszczególnionego poniżej odcinka.
2. Odcinek od 50 m. powyżej mostu kolejowego do 50 m. poniżej mostu
Obręb ochronny
drogowego w m. Mszana Dolna.
Wędkowanie zabronione
1. Poniczanka od mostu drogowego Rabka - Ponice do ujścia do Raby.
2. Kasinka od ujścia p. Węglówka (Niedźwiadek) do ujścia do Raby.

Woda górska
Sztuczna mucha.

Czarny
Dunajec

Siwa Woda
Kirowa Woda

Dunajec

Czarny
Dunajec
Dunajec

Czarny Dunajec

Lepietnica
Rogoźnik
Poroniec
Zakopianka

Dunajec

Biały Dunajec

1. Siwa Woda od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (przy Siwej
Polanie) do połączenia z potokiem Kirowa Woda w m. Roztoki.
2. Kirowa Woda od granicy TPN w m. Kościelisko-Kiry (obok Stadionu
Biathlonowego) do połączenia z potokiem Siwa Woda w m. Roztoki.
1. Od połączenia Siwej i Kirowej Wody do mostu drogowego na ul. Krakowskiej (Zakopianka), z wyłączeniem wyszczególnionych poniżej odcinków.

2. Odcinek w Czarnym Dunajcu od mostu na ul. Targowej do mostu na
drodze nr 957 (na Nowy Targ).
3. Od ujścia potoku Lepietnica do mostu drogowego na ul. Krakowskiej
(Zakopianka).
4. Od mostu drogowego na ul. Krakowskiej (Zakopianka) do ujścia Białego Dunajca.
1. Lepietnica od ujścia potoku Obidowiec do ujścia do Czarnego Dunajca.
2. Rogoźnik od ujścia potoku Ciche do ujścia do Czarnego Dunajca.
1. Poroniec od ujścia Cichowiańskiej (Cichej) Wody w m. Poronin-Kośne
Hamry do połączenia z Zakopianką.
2. Zakopianka od mostu na ul. Szpitalnej w Zakopanem do połączenia
z Porońcem.
1. Biały Dunajec od połączenia potoku Poroniec i Zakopianka do jazu
dolnej elektrowni wodnej w m. Szaflary.
2. Od jazu dolnej elektrowni wodnej w m. Szaflary do połączenia z Czarnym Dunajcem w m. Nowy Targ.
1. Od połączenia Czarnego i Białego Dunajca do jazu w Waksmundzie.

Wisła

Dunajec
2. Od jazu w Waksmundzie do mostu w Knurowie.
3. Od mostu w Knurowie do początku cofki zbiornika Czorsztyn przy
normalnym poziomie piętrzenia (700m powyżej mostu „Pod Hubą”).

Dunajec

Czorsztyński
Zbiornik
Zaporowy

1. Zbiornik Czorsztyński od początku cofki zbiornika przy normalnym
poziomie piętrzenia (700m powyżej mostu „Pod Hubą”) do boi wyznaczających strefę bezpieczeństwa przy koronie zapory w Niedzicy z wyłączeniem wyszczególnionych poniżej odcinków.
2. Brzeg prawy – Uroczysko PPN „Zielone Skałki”.
3. Brzeg lewy od ujścia potoku Wronin przy zamku Czorsztyn do korony
zapory w Niedzicy
4. Zatoka Harczygrunt na lewym brzegu przy zaporze w Niedzicy.
1. Od ujścia potoku Jaworowy do mostu w Bukowinie Tatrzańskiej.

Dunajec

Białka Tatrzańska
2. Od mostu w Bukowinie Tatrzańskiej do mostu w m. Trybsz.
3. Od mostu w miejscowości Trybsz do ujścia do Zbiornika Czorsztyńskiego, za wyjątkiem wyszczególnionego poniżej odcinka.
4. Odcinek 200 m powyżej i 200 m. poniżej skał Kramnica i Obłazowa
(Nowa Biała/Krempachy).

Zbiornik
Sromowce Wyżne

Niedziczanka
Niedziczanka

Kacwin

Wisła

Dunajec

1. Brzeg lewy (północny). Od końca betonowych umocnień przy koronie
zapory w Niedzicy (brama wjazdowa do elektrowni) do początku betonowych umocnień przed koroną zapory w Sromowcach Wyżnych.

Woda górska
Sztuczna mucha
Łowisko „Złów i Wypuść”
Woda górska
Sztuczna mucha
Od 1.01 do 15.03 łowisko „Złów i
Wypuść”
Od 16.03 wymiar gospodarczy pstrąga pot.
do 40cm
Woda górska
Sztuczna mucha
Łowisko „Złów i Wypuść”
Woda górska
Sztuczna mucha.
Od 1.01 do 15.03 łowisko „Złów i
Wypuść”
Woda górska
Sztuczna mucha
Łowisko „Złów i Wypuść”
Woda górska
Sztuczna mucha
Łowisko „Złów i Wypuść”
Woda górska
Sztuczna mucha.
Od 1.01 do 15.03 łowisko „Złów i
Wypuść”
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha i przynęty roślinne.
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Woda nizinna.
Przynęty naturalne i sztuczne.
Dodatkowe zakazy zawiera
§ 1 pkt V.1.
Pieniński Park Narodowy
Wędkowanie z brzegu zabronione.
Pieniński Park Narodowy
Wędkowanie z brzegu, łodzi i spod lodu
zabronione.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Łowisko „Złów i Wypuść”
Woda górska
Sztuczna mucha.
Rezerwat Przyrody
„Przełom Białki”
Wędkowanie zabronione.
Woda nizinna.
Przynęty naturalne i sztuczne.
Dodatkowe zakazy zawiera § 1 pkt V.2

2. Brzeg prawy (południowy). Od końca betonowych umocnień przy koronie zapory w Niedzicy (parking samochodowy) do końca cypla poniżej ujścia potoku Niedziczanka, wraz z odcinkiem potoku Niedziczanka
od uszkodzonej zapory przeciwrumoszowej ok. 500m powyżej mostu
na drodze biegnącej wzdłuż Zb. Sromowce do ujścia do tego Zbiornika.
Od ujścia potoku Kacwin do uszkodzonej zapory przeciwrumoszowej ok.
500m powyżej mostu na drodze biegnącej wzdłuż Zb. Sromowce.
Od granicy Państwa w km 6,1 do ujścia do potoku Niedziczanka.

Woda nizinna.
Przynęty naturalne i sztuczne.
Zakaz połowu z betonowych umocnień
brzegowych. Dodatkowe zakazy zawiera
§ 1 pkt V.2
Woda górska
Sztuczna mucha i przynęty roślinne.
Woda górska
Sztuczna mucha.
1. Od zapory w Sromowcach Wyżnych do ujścia Macelowego Potoku w
Woda górska
Sromowcach Niżnych.
Przynęty sztuczne i roślinne.
Od 1.02 do 14.04 limit dzienny zatrzymanych pstrągów potokowych z łowiska:
1 szt.
2. Od ujścia Macelowego Potoku w Sromowcach Niżnych do granicy PPN
Pieniński Park Narodowy
przy Pawilonie PPN w Szczawnicy.
Wędkowanie zabronione.
3. Od granicy Pienińskiego Parku Narodowego przy Pawilonie PPN
w Szczawnicy (tablica ok. 620m powyżej ujścia potoku Grajcarek) do
ujścia potoku Grajcarek.

Woda górska
Sztuczna mucha
Łowisko „Złów i Wypuść”
Zakaz połowu z brzegu lewego - PPN

Dunajec

4. Od ujścia potoku Grajcarek do ujścia potoku Zakijowski (wzdłuż ul.
Leśnej w Krościenku).

5. Od ujścia potoku Zakijowki w Krościenku do ujścia potoku
Krośniczanka.

6. Od ujścia potoku Krośniczanka w Krościenku do ujścia potoku Ochotnica w Tylmanowej.
7. Od ujścia potoku Ochotnica do wylotu z toru kajakowego w Zabrzeży
Wietrznicach (koniec wyspy).

8. Od wylotu z toru kajakowego w Zabrzeży-Wietrznicach (koniec wyspy)
do ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach.
9. Od ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach do progu na Dunajcu w
Podegrodziu/ Starym Sączu przy ul. Podegrodzkiej wraz ze 100m odcinkiem Dunajca poniżej progu.
10. Od w/w granicy dolnego sektora Łowiska Specjalnego „Dunajec” do
progu przy MEW w Świniarsku.
11. Od progu przy elektrowni wodnej w Świniarsku do osi mostu drogowego w Kurowie.

Dunajec

Grajcarek

Ochotnica
Kamienica Łącka
Dunajec

Poprad

Od połączenia Białej i Czarnej Wody w Jaworkach do ujścia do Dunajca.

1. Ochotnica od ujścia potoku Jaszcze do ujścia do Dunajca.
2. Kamienica od mostu drogowego w m. Lubomierz-Rzeki do ujścia do
Dunajca.
1. Od granicy Państwa w m. Leluchów (80m powyżej ujścia potoku
Smereczek) do ujścia do Dunajca, z wyłączeniem poniższego odcinka.

Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Od 1.01 do 15.04 łowisko
„Złów i Wypuść”;
Od 16.04 limit dzienny zatrzymanych ryb
z łowiska: 1 szt.
Zakaz połowu z brzegu lewego do ujścia
potoku Ociemny-PPN
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Od 1.01 do 31.03 zimowisko – zakaz
połowu.
Od 1.04 do 15.04 łowisko „Złów i Wypuść”.
Od 16.04 limit dzienny zatrzymanych
ryb: 1 szt.
Łowisko Specjalne
„DUNAJEC” (sektor górny)
Wędkowanie na podstawie odrębnego
zezwolenia.
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Od 1.01 do 15.04 łowisko
„Złów i Wypuść”
Od 16.04 limit dzienny zatrzymanych ryb
z łowiska: 1 szt.
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Łowisko Specjalne
„DUNAJEC” (sektor dolny)
Wędkowanie na podstawie odrębnego
zezwolenia.
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Woda nizinna
Przynęty naturalne i sztuczne.
Zakaz połowu metodą spinningową i połowu na żywą lub martwą rybkę (i ich części)
od 01.01 do 30.04
Woda górska
Sztuczna mucha.
Od 1.01 do 15.04 łowisko
„Złów i Wypuść”
Od 16.04 limit dzienny zatrzymanych
ryb: 1 szt.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.

2. Od mostu w Barcicach (na Wolę Krogulecką) do ujścia Suchego Potoku
(rów biegnący wzdłuż ul. Topolowej w Starym Sączu) przy składowisku
odpadów w Starym Sączu-Piaskach.

Poprad

Muszynka

Poprad

Szczawnik
Wierchomlanka
Kamienica
Nawojowska

Dunajec
Kamienica
Nawojowska
Kam.
Nawjowska
Kamionka

Woda górska
Przynęty sztuczne.
Łowisko „Złów i Wypuść”
Sztuczną przynętę spinningową wolno
zbroić jedynie pojedynczą kotwicą/hakiem
1. Od ujścia potoku Mochnaczka w km 12,4 do zapory na ujęciu wody w
Woda górska
Powroźniku.
Sztuczna mucha.
Zakaz połowu od 01.01 do 31.01 i od 01.09
do 31.12
2. Od zapory na ujęciu wody w Powroźniku do ujścia do Popradu.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Łowisko „Złów i Wypuść”.
Od 01.04 do 15.05 zakaz połowu poniżej
mostu przy ul. Słonecznej w Muszynie.
1. Szczawnik od zapory rumowiskowej do ujścia do Popradu.
2. Wierchomlanka od zapory rumowiskowej do ujścia do Popradu.
Od ujścia potoku Łabowiec do ujścia do Dunajca.

Kamionka

1. Homerka od zapory rumowiskowej do ujścia do Kamienicy Nawojowskiej
2. Kamionka od ujścia potoku Królówka do ujścia do Kamienicy N.

Królówka

Od początku korekcji stopniowej do ujścia do potoku Kamionka.

Łubinka
Smolnik

1. Od mostu na ul. Nowochruślickiej w N. Sączu do ujścia do Dunajca.
2. Smolnik od zapory rumowiskowej w km 13,9 do ujścia do Dunajca.

Homerka

Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.

Woda górska
Sztuczna mucha.

Dunajec

Rożnowski
Zbiornik
Zaporowy

Od mostu drogowego w Kurowie do boi wyznaczających strefę bezpieczeństwa przy koronie zapory w Rożnowie.

Stawy
w Kurowie

Stawy położone w Kurowie w obrębie terenu zalewowego zbiornika Rożnów.

Woda nizinna
Przynęty naturalne i sztuczne.
Dodatkowe zakazy zawiera
§ 1 pkt V.2.
Zezwala się zbroić zestawy sumowe z
przynętą: żywą lub martwą rybką o długości powyżej 25cm – bez ograniczenia grotów wymienionego w
§ 1 pkt IV.4.

Wisła

Dunajec

Od zapory w Rożnowie do osi podłużnej mostu wiszącego w m. Tropie.

Dunajec

Łososina

1. Od początku korekcji stopniowej w Jurkowie do ujścia potoku Słopnica
w m. Tymbark.

Woda górska
Sztuczna mucha.

2. Od ujścia potoku Słopnica do ujścia potoku Białka w km 3,5 w Witowicach Górnych.

Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i
od 01.09 do 31.12

Od ujścia potoku Mordarka do ujścia do Łososiny.

Woda górska
Sztuczna mucha i przynęty roślinne.
Łowisko „Złów i Wypuść”
Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Sztuczna mucha.
Łowisko „Złów i Wypuść”
Zakaz połowu od 01.01 do 31.01 i od 01.09
do 31.12
Obręb ochronny
Wędkowanie zabronione.
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i
od 01.09 do 31.12
Woda nizinna
Przynęty sztuczne
i roślinne.
Woda górska
Sztuczna mucha.

Łososina

Sowlinka

Sowlinka

Starowiejski

Dunajec

Biała Tarnowska

Od zapory przeciwrumoszowej w Starej Wsi do połączenia z potokiem
Mordarka.
1. Od ujścia potoku Binczarówka w km 80,8 do mostu drogowego ciągu
drogi nr 28 Nowy Sącz-Gorlice w Grybowie.

2. Od mostu na drodze nr 28 Nowy Sącz-Gorlice do kładki pieszo-jezdnej
przy ul. Rzeźnickiej w Grybowie.
3. Od kładki pieszo-jezdnej przy ul. Rzeźnickiej i Leszczynowej w Grybowie do mostu na ul. Topolowej w Bobowej.
4. Od mostu drogowego na ul. Topolowej w Bobowej do ujścia potoku
Kąśnianka w Ciężkowicach.
Biała
Tarn.
Wisłoka

Jasienianka

Ropa

Zdynianka

Od ujścia potoku Regetówka w m. Smerekowiec do ujścia do Ropy.

Ropa

Zbiornik
Klimkówka

1. Od ujścia potoku Zdynianka do 50m przed linią łączącą umocnienia
betonowe brzegów przy koronie zapory w Klimkówce.

Wisłoka

Ropa

Ropa

Od ujścia potoku Spólnik (Łyczanka) do ujścia do rzeki Białej Tarnowskiej.
Od ujścia potoku Ropka w m. Wysowa do ujścia potoku Zdynia.

2. Od 50m przed linią łączącą umocnienia betonowe brzegów przy koronie
zapory w Klimkówce do 50 m w dół od najbardziej wysuniętego stałego
punktu urządzenia hydrotechnicznego piętrzącego zapory w Klimkówce.
1. Od granicy w/w obrębu ochronnego do mostu drogowego w ciągu drogi
Szymbark-Bystra.

2. Od mostu drogowego w ciągu drogi Szymbark-Bystra do mostu na ul.
Mickiewicza w Gorlicach.

3. Od mostu na ul. Mickiewicza w Gorlicach do ujścia potoku Stróżowianka.
4. Od ujścia potoku Stróżowianka do ujścia potoku Libuszanka.
Ropa

Sękówka

1. Od ujścia potoku Małastówka do kładki na ul. Sportowej w Gorlicach.

2. Od kładki na ul. Sportowej w Gorlicach do ujścia do Ropy.
Libuszanka

1. Od ujścia potoku Krygowianka do ujścia potoku Wójtowiczanka.
2. Od ujścia potoku Wójtowiczanka do ujścia do rzeki Ropy.

Woda nizinna
Przynęty naturalne i sztuczne.

Woda górska
Sztuczna mucha.
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Zakaz spinningowania
od 01.01 do 31. 01
i od 01.09 do 31.12
Woda nizinna
Przynęty naturalne i sztuczne.
Zabrania się połowu:
- na żywą lub martwą rybkę i ich części
oraz metodą spinningową i trollingową od
01.01 do 31.05;
- ze środków pływających w nocy.
Obręb ochronny
Wędkowanie zabronione
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i
od 01.09 do 31.12.
Woda górska
Przynęty sztuczne.
Łowisko „Złów i Wypuść”
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i
od 01.09 do 31.12.
Sztuczną przynętę spinningową wolno
zbroić jedynie pojedynczą kotwicą/hakiem
Obręb ochronny
Wędkowanie zabronione
Woda nizinna.
Przynęty naturalne i sztuczne.
Woda górska
Przynęty sztuczne i roślinne.
Zakaz spinningowania od 01.01 do 31. 01 i
od 01.09 do 31.12
Matecznik
Wędkowanie zabronione
Woda górska
Przynęty sztuczne
Woda nizinna
Przynęty naturalne i sztuczne

