
NOWY REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA 
TERENIE DZIAŁANIA OKRĘGU GORZOWSKIEGO 
 
Zarząd Okręgu gorzowskiego PZW w dniu 12.10.2013r. podjął uchwałę nr 32/2013 zmieniającą 
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Poniżej prezentujemy nowy regulamin i uchwałę. 
  
  
Zmiany do regulaminu amatorskiego połowu ryb na rok 2014 
  

 Uchwała nr 32/2013 

Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. 
z dnia 12.10.2013r. 

w sprawie zasad wędkowania obowiązujących na wodach 
będących w użytkowaniu Okręgu gorzowskiego 

  
       I.            Na podstawie Statutu PZW § 46 ust. 15 Zarząd Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. 

uchwala: 
Wprowadza się zmiany regulaminowe w zasadach wędkowania w wodach 
użytkowanych przez Okręg PZW w Gorzowie Wlkp.: 

1.      Ponadto wędkarzowi nie wolno: 
a)      przechowywać i zabierać ryb poniżej i powyżej ich wymiarów 

ochronnych, 
2.      Metoda „No kill”, czyli „złów i wypuść”. 

Zasada ta obowiązuje na odcinku rzeki Kłodawki: 
        od mostu drogowego przy ul. Owocowej w Gorzowie Wlkp. do 

piętrzenia rzeki przy moście przy ul. Sikorskiego w Gorzowie 
Wlkp. Na wyżej wymienionym odcinku dozwolona jest wyłącznie 
metoda spinningowa lub muchowa, a zastosowane przynęty 
muszą być wyposażone w haczyki bezzadziorowe. 

3.      Metoda trollingowa 
Metoda trollingowa na rzekach: Odra, Warta, Noteć, dozwolona jest 
wyłącznie w porze od świtu do zmierzchu. 

4.      Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 
         karp do 30 cm                       – od 70 cm (nie dot. rzek) 
         amur do 30 cm                      – od 75 cm (nie dot. rzek) 
         sandacz do 50 cm                  – od 85 cm 

         szczupak do 50 cm                – od 85 cm 

         sum do 70 cm                        – od 170 cm (górny wymiar 
dotyczy wyłącznie rzek: Odra, Warta, Noteć oraz zbiornika Zalew 
Bledzewski) 

         boleń do 50 cm                      – od 80 cm 

         lipień do 30 cm                      – od 40 cm 



         okoń do 18 cm                      – od 40 cm (nie obowiązuje w 
wodach ujętych w informatorze krainy pstrąga i lipienia) 

         pstrąg potokowy do 30 cm   – od 50 cm 

5.      Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk w 
ciągu doby, tj. w godz. 0:00 – 24:00: 

         sum                                        – 1 szt. 
         troć jeziorowa, wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, 

boleń, węgorz                                   – 2 szt. (łącznie) 
         lipień, pstrąg potokowy         – 3 szt. (łącznie) 
         pstrąg tęczowy, źródlany      – 3 szt. (łącznie) 
         brzana, karp, amur                 – 2 szt. (łącznie) 
         lin                                          – 4 szt. (łącznie) 
         certa                                       – 5 szt. (łącznie) 
         jaź, kleń                                 – 6 szt. (łącznie) 
         leszcz                                     – 10 szt. (łącznie) 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych 
gatunków nie może przekraczać 10 szt. w ciągu doby. 

6.      Inne zakazy: 
Łowienie ryb metodą trollingową zabronione jest na niżej wymienionych 
odcinkach rzek: 

         rzeka Odra na odcinku od ujścia rzeki Warty do wysokości 
znaku wodnego określającego 618 km biegu rzeki Odry. 

    II.            Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r. 
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