
UCHWAŁA NR 6/225/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 486, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 652), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się okresowe obręby ochronne ryb, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Ustanawia się całoroczne obręby ochronne ryb, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Zobowiązuje się uprawnionych do rybactwa do oznakowania obrębów ochronnych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Traci moc: uchwała Nr 39/1190/12 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodzie rybackim rzeki Drwęca nr 5 (Dz. Urz. 
Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2299) oraz uchwała Nr 3/48/15 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach 
rybackich rzeki Brda Nr 10 i rzeki Noteć Nr 8 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 1481).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Dariuszowi Kurzawie.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1149



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego1).

 

Wicemarszałek 
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu 
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu 
Województwa

Sławomir Kopyść

1) Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Nr 32/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
Nr 118, poz. 2029), które traci moc z dniem wejścia w życie tejże uchwały, zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji 
terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.).
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 6/225/17 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

Wykaz okresowych obrębów ochronnych ryb

1) Obręb ochronny Nr 1 na rzece Wiśle w rejonie Zakładów azotowych we Włocławku. Obręb obejmuje 
obszar wód rzeki Wisły między 688 a 689 km biegu na całej szerokości koryta rzeki. Obręb położony jest 
na wysokości Zakładów Azotowych we Włocławku. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja. 
Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 1.

2) Obręb ochronny Nr 2 na rzece Wiśle (zimowania ryb). Obręb obejmuje obszar wód rzeki Wisły na całej 
szerokości pomiędzy Kępą Dzikowską, a miejscem ujścia Strugi Tążyny, w rejonie Słońska Dolnego, 
pomiędzy 716 km a 718 km rzeki. Obręb ustanawia się na okres od 1 października do 30 marca. Obręb 
stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 1.

3) Obręb ochronny Nr 4 na rzece Wiśle. Obręb obejmuje obszar wód płynących przyujściowego odcinka rzeki 
Brdy od jazu walcowego w miejscowości Czersk Polski do ujścia do rzeki Wisły oraz obszar wód rzeki 
Wisły rozciągający się po lewej linii brzegowej od końca ostrogi poniżej ujścia Brdy i 400 m (do trzeciej 
główki) powyżej ujścia, o szerokości 100 m w głąb koryta rzeki. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca 
do 31 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 3.

4) Obręb ochronny na jeziorze Płużnica. Obręb obejmuje część jeziora od dopływu z jeziora Wieldządz 
wzdłuż brzegu zachodniego, w kierunku południowym na odległość 800 m do odpływu do jeziora 
Bartoszewice i w głąb jeziora na odległość 100 m. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 30 kwietnia. 
Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska Nr 1.

5) Obręb ochronny na jeziorze Łasińskim Dużym (Zamkowym). Obręb obejmuje pas wody o szerokości 
100 m wokół każdej z trzech wysp położonych w północno-wschodniej części jeziora. Obręb ustanawia się 
na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Łasińskie Duże 
(Zamkowe) na rzece Łasinka.

6) Obręb ochronny na jeziorze Świętym. Obręb obejmuje wschodnią część jeziora ograniczoną punktami 
o współrzędnych (Poland CS92): punkt 1 – 19.19816, 53.52207  punkt 2 – 19.20098, 53.51894. Obręb 
ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Święte na 
cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa.

7) Obręb ochronny na jeziorze Nogat. Obręb obejmuje południową zatokę jeziora na odcinku 300 m wzdłuż 
prawego i lewego brzegu i w głąb jeziora na odległość 100 m. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 
31 lipca. Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) Nr 2.

8) Obręb ochronny na jeziorze Zamkowym. Obręb obejmuje północną zatokę jeziora, od dopływu Strugi 
Wąbrzeskiej, na odcinku 500 m wzdłuż prawego i lewego brzegu, przez całą szerokość zatoki. Obręb 
ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Zamkowe 
na cieku Struga Wąbrzeska.

9) Obręb ochronny na jeziorze Wielkim Rudnickim. Obręb obejmuje część jeziora przy dopływie Strugi 
Maruszy po 150 m w prawą i lewa stronę i 200 m w głąb jeziora oraz przy Dużej Wyspie - 150 m wzdłuż 
północnego brzegu wyspy i 50 m w głąb jeziora. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. 
Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga 
Marusza Nr 2.

10) Obręb ochronny na jeziorze Wielkie Leźno. Obręb obejmuje całą zatokę usytuowaną w zachodniej części 
jeziora. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu rybackiego 
jeziora Wielkie Leźno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica.

11) Obręb ochronny na jeziorze Niskie Brodno. Obręb obejmuje końcową część jeziora od strony północnej 
przy dopływie, po lewej i po prawej stronie, wzdłuż brzegu na odległość 150 m i w głąb jeziora na 
odległość 150 metrów. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu 
rybackiego jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca.
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12) Obręb ochronny na jeziorze Wysokie Brodno. Obręb obejmuje pas wody szerokości 100 m wokół wyspy 
znajdującej się na jeziorze. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część 
obwodu rybackiego jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca.

13) Obręb ochronny na jeziorze Sosno. Obręb obejmuje całą zatokę położoną w południowo-zachodniej 
części jeziora. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu 
rybackiego Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca.

14) Obręb ochronny na jeziorze Mieliwo. Obręb obejmuje część jeziora od wylotu odpływu w kierunku 
południowym, na odcinku 200 m w kierunku północnym i w głąb jeziora na odległość 100 m. Obręb 
ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.Obręb stanowi część obwodu rybackiego Sosno na cieku 
Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca.

15) Obręb ochronny na jeziorze Płowęż. Obręb obejmuje część jeziora wzdłuż brzegu północno-wschodniego 
na odcinku 300 m od wpływu rzeki Osy i w głąb jeziora na odległość 100 m. Obręb ustanawia się na okres 
od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Płowęż na rzece Osa Nr 6.

16) Obręb ochronny na jeziorze Wądzyńskim. Obręb obejmuje zachodnią część jeziora, od odpływu 200 m 
wzdłuż brzegu w kierunku południowo-wschodnim i w głąb jeziora na odległość 100 m. Obręb ustanawia 
się na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Wądzyńskie na rzece 
Lutryna Nr 1.

17) Obręb ochronny na jeziorze Janowskim. Obręb obejmuje zatokę przy odpływie na długości 200 m wzdłuż 
prawego i lewego brzegu oraz 100 m w głąb jeziora. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. 
Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Janowskie (Janówko) na cieku Sugajnica (Struga 
Sugajenka) Nr 2 w zlewni rzeki Drwęca.

18) Obręb ochronny na jeziorze Tarpno. Obręb obejmuje pas wody 150 m wzdłuż linii brzegowej, od dopływu 
Kanału Trynka do jeziora w kierunku północno-wschodnim, obejmującym całą zatokę i w głąb jeziora na 
odległość 100 m. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca. Obręb stanowi część obwodu 
rybackiego kanału Kanał Trynka w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła.

19) Obręb ochronny Port Drzewny. Obręb obejmuje całą powierzchnię wody wraz z tak zwaną „szyjką” 
i starorzeczem położonym na północ od portu w granicach jego własności. Obręb ustanawia się na okres od 
1 kwietnia do 30 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 2.

20) Obręb ochronny Nr 5 na rzece Drwęcy. Obręb ochronny obejmuje obszar wód od pierwszego zakola rzeki 
poniżej jazu młyna w Lubiczu (dolna granica obrębu ochronnego Nr 4) do osi podłużnej mostu autostrady 
A1 w miejscowości Nowa Wieś. Obręb ustanawia się  na okres od 1 października do 31 grudnia. Obręb 
stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

21) Obręb ochronny Nr 6 na rzece Drwęcy. Obręb ochronny obejmuje obszar wód rzeki od osi podłużnej 
mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego  na trasie Złotoria – Kaszczorek. 
Obręb ustanawia się na okres od 1 kwietnia do 15 maja i od 1 października do 31 grudnia. W przypadku 
przedłużenia się akcji zarybieniowej smoltami troci wędrownej i łososia atlantyckiego okres 
obowiązywania obrębu może ulec wydłużeniu do 31 maja. O ewentualnym wydłużeniu okresu 
funkcjonowania obrębu ochronnego uprawniony do rybactwa jest obowiązany powiadomić w środkach 
masowego przekazu. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

22) Obręb ochronny Nr 1 na rzece Brdzie. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Brdy od mostu 
kolejowego na trasie Bydgoszcz – Nowa Wieś Wielka do jazu walcowego w miejscowości Czersk Polski 
oraz Tor Regatowy. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja. Obręb stanowi część obwodu 
rybackiego rzeki Brda Nr 10.

23) Obręb ochronny Nr 2 na rzece Brdzie. Obręb obejmuje obszar wód Kanału Bydgoskiego od śluzy nr 
3 Okole do ujścia do rzeki Brdy oraz obszar rzeki Brdy 150 m powyżej i 100 m poniżej ujścia Kanału 
Bydgoskiego do tej rzeki. Obręb ustanawia się na okres od 1 grudnia do 31 marca. Obręb ochronny stanowi 
część obwodu rybackiego rzeki Brda Nr 10.

24) Obręb ochronny Nr 3 na rzece Brdzie. Obręb obejmuje obszar wód północnej części tzw. „wolnej wody” 
na zalewie Tryszczyn zawarty pomiędzy linią prostą łączącą budynek hydroforni zlokalizowany po 
wschodniej stronie zatoki, z betonowymi  schodami prowadzącymi do ul. Rekreacyjnej zlokalizowanymi 
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po zachodniej stronie zatoki, a brzegiem zbiornika. Obręb ustanawia się na okres od 1 grudnia do 31 marca. 
Obręb ochronny stanowi część obwodu rybackiego rzeki Brda Nr 10.

25) Obręb ochronny na rzece Noteci. Obręb obejmuje obszar wód rzeki od śluzy w Łabiszynie do mostu na 
drodze nr 246 Szubin – Łabiszyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 grudnia do 31 marca. Obręb ochronny 
stanowi część obwodu rybackiego rzeki Noteć Nr 8.

26) Obręb ochronny na rzece Wdzie. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Wdy od jazu 
w miejscowości Kozłowo do jej ujścia do rzeki Wisły oraz obszar wód rzeki Wisły 300 m powyżej i 300 m 
poniżej ujścia Wdy o szerokości 100m w głąb koryta. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 
31 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wda Nr 11 i część obwodu rybackiego rzeki Wisła 
Nr 4.

27) Obręb ochronny Nr 1 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej 
„Modrak”, położonej na działce 609/7 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia 
się na okres od 1 marca do 31 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Koronowskie (Zalew 
Koronowski) na rzece Brda Nr 9.

28) Obręb ochronny Nr 2 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej 
„Brzózki”, położonej na działce 313/2 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia 
się na okres od 1 marca do 31 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Koronowskie (Zalew 
Koronowski) na rzece Brda Nr 9.

29) Obręb ochronny Nr 3 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki 
wschodniej jeziora Krzywe Kolano, położonej na działce 419/18 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. 
Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego 
jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski) na rzece Brda Nr 9.
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr 6/225/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

Wykaz całorocznych obrębów ochronnych ryb

1) Obręb ochronny Nr 3 na rzece Wiśle (rozrodu, zimowania i gromadzenia się ryb). Obręb obejmuje obszar 
wody między prawym brzegiem, a wyspą Zieloną Kępą w granicach między 706 km a 708 km rzeki. Obręb 
ustanawia się na okres całego roku. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 1.

2) Obręb ochronny Nr 1 na rzece Drwęcy. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na długości 
4 km, od 69 km w miejscowości Józefat do 65 km w miejscowości Hamer. Obręb ustanawia się na okres 
całego roku. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

3) Obręb ochronny Nr 2 na rzece Drwęcy. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na odcinku 
1 km w miejscowości Lisewo-Młyn, ograniczony dwoma odpływami ze zbiornika Handlowy Młyn wraz 
z tymi odpływami od ich wypływu ze zbiornika. Obręb ustanawia się na okres całego roku. Obręb stanowi 
część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

4) Obręb ochronny Nr 3 na rzece Drwęcy. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na odcinku 
7 km, od 37 km w miejscowości Tabółka do 30 km w miejscowości Elgiszewo. Obręb ustanawia się na 
okres całego roku. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

5) Obręb ochronny Nr 4 na rzece Drwęcy. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od stopnia 
wodnego ujęcia wody pitnej w miejscowości Lubicz do pierwszego zakola rzeki poniżej jazu młyna 
w Lubiczu. Obręb ustanawia się na okres całego roku. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki 
Drwęca Nr 5.

6) Obręb ochronny Nr 7 na rzece Drwęcy. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od mostu 
drogowego na trasie Złotoria-Kaszczorek do ujścia do rzeki Wisły. Do obrębu włącza się również odcinek 
rzeki Wisły po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy 
i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki. Obręb ustanawia się na okres całego roku. 
Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5 i obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 2.
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