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Wszelkie zmiany zachodzące w ciągu roku w zasadach wędkowania, 
informacje dotyczące czasowych ograniczeń w wędkowaniu (np. z 
powodu zawodów), zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu 
Ryb będą zamieszczane m.in. na stronie internetowej Okręgu 
www.pzw.torun.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku wypełnienia całego rejestru połowów przed ukończeniem sezonu – prosimy o 
pobranie druku ze strony internetowej www.pzw.torun.pl, albo zgłoszenie się po następny 
rejestr w swoim macierzystym Kole lub Okręgu. 

 

http://www.pzw.torun.pl/
http://www.pzw.torun.pl/
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ROK 2023 
 

SPIS TREŚCI  

 

1. Wykaz wód i ograniczenia w wędkowaniu: 

 1.1 Wody nizinne (rzeki).  

 1.2 Wody krainy pstrąga i lipienia (rzeki). 

1.3 Wody nizinne oraz krainy pstrąga i lipienia (rzeki).  

 1.4 Jeziora. 

1.5 Regulamin łowiska No Kill (złów i wypuść) dla ryb drapieżnych. 

2. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe. 

3. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód. 

4. Opłaty dla niezrzeszonych. 

5. Zasady wędkowania. 

6. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 

7. Wykaz numerów telefonów Komendantów Powiatowych Społecznych Straży Rybackich  

oraz Inspektorów Ochrony Wód Okręgu PZW w Toruniu. 
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1.1 WODY NIZINNE – RZEKI 
 

Nr Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy 

1 
Wisła 

Obwód rybacki nr 2 

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku 

wyznaczonym: 1. od strony górnego biegu rzeki Wisła - linią 

prostą będącą przedłużeniem linii prawego brzegu rzeki 

Tążyna w jej ujściu w km 718,2 rzeki Wisła, 2. od strony 

dolnego biegu w km 747,9 rzeki Wisła - linią prostą łączącą na 

jej lewym brzegu punkt położony na prawym brzegu ujścia 

cieku Zielona Struga, o współrzędnych 53°01’40,5” szerokości 

geograficznej północnej i 18°25’31” długości geograficznej 

wschodniej, z punktem położonym na ostrodze na prawym 

brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 53°01’53,2” szerokości 

geograficznej północnej i 18°25’44,4” długości geograficznej 

wschodniej wraz z wodami jej dopływów oraz wody 

zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków 

i kanałów położonych w międzywalu i na terenach 

zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące, wody 

Portu Drzewnego, z wyłączeniem wód rzeki Tążyna, rzeki 

Drwęca, cieku Struga Toruńska i wód ich dopływów oraz wód 

Portu Zimowego w Toruniu od wału przeciwpowodziowego 

osłaniającego basen portowy”; 

Obwód rybacki nr 2: 

- obręb ochronny nr 7 na rz. Drwęcy obejmuje obszar wód płynących rzeki 

Drwęcy od mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rz. 

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 

ustanowiony jest na okres całego roku. Obręb stanowi część obwodu 

rybackiego rz. Drwęca nr 5 i obwodu rybackiego rz. Wisła nr 2 , 

- odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu 

Drzewnego  -  na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki - zakaz 

amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05, 

- Port Drzewny: Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem 

położonym na północ od portu - ustanowiony został obręb ochronny. Od 

01.01. do 31.03.- zakaz spinningowania . Od 01.04. do 31.05. zakaz połowu 

ryb. Od 01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw. 

plaży 200 m w głąb Portu Drzewnego, 

Port Drzewny jest łowiskiem „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB 

DRAPIEŻNYCH (regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx).  

- Port Zimowy: Odcinek rzeki Wisły od pierwszej ostrogi poniżej przystani 

AZS do pierwszej ostrogi poniżej ujścia Portu Zimowego, na szerokość 100 

metrów w głąb koryta rzeki, wraz z tzw. szyjką Portu Zimowego, do wału 

przeciwpowodziowego osłaniającego basen portowy - zakaz amatorskiego 

połowu ryb od 01.11. do 31.05. z brzegu i z łodzi. 

2 
Wisła 

Obwód rybacki nr 3 

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku 

wyznaczonym: 1) od strony górnego biegu rzeki Wisła w jej 

747,9 km - linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt 

położony na prawym brzegu ujścia cieku Zielona Struga, o 

współrzędnych 53°01’40,5”szerokości geograficznej 

Obwód rybacki nr 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 
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północnej i 18°25’31” długości geograficznej wschodniej, z 

punktem położonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki 

Wisła o współrzędnych 53° 01’53,2” szerokości geograficznej 

północnej i 18° 25’44,4” długości geograficznej wschodniej, 

a); 2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią leżącą w jej 

807,55 km, zgodnie z osią podłużną mostu drogowego 

leżącego w ciągu drogi krajowej nr 1; - wraz z wodami jej 

dopływów, wody zbiorników wodnych i wody łączących je z 

rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na 

terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody 

płynące oraz wody kanału Żeglugowego rzeki Brda na odcinku 

od śluzy Żeglugowej  „Brdyujście” do ujścia kanału do rzeki 

Wisła i wody ujściowego odcinka rzeki Brda od jazu 

walcowego „Czersko Polskie” w Bydgoszczy do 4 ujścia rzeki 

Brda do rzeki Wisła, z wyłączeniem wód: cieku Zielona Struga, 

kanału Kanał Górny, kanału Kanał Dolny, rzeki Brda, cieku 

Struga Niewieścińska, rzeki Fryba (Browina), wód ich 

dopływów oraz wód Portu Chełmno. 

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,  

- na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego w Chełmnie – 1 

km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km do 807,5 km z biegiem rzeki- od 

15.03. do 31.05. */ zakaz wędkowania (zarybienia smoltami troci i łososia)   

*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień - zakaz wędkowania może 

być przedłużony do 15.06. 

3 Wisła 

Obwód rybacki nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku 

wyznaczonym: 1) od strony górnego biegu rzeki Wisła - linią 

leżącą w jej 807,55 km, zgodnie z osią podłużną mostu 

drogowego leżącego w ciągu drogi krajowej nr 1; 2) od strony 

dolnego biegu rzeki Wisła w jej 859,165 km - linią prostą 

łączącą na jej lewym brzegu punkt na ostrodze o 

współrzędnych 53° 41’51,4” szerokości geograficznej 

północnej i 18° 46’51,9”długości geograficznej wschodniej, z 

punktem położonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki 

Wisła o współrzędnych 53° 41’48,2” szerokości geograficznej 

północnej i 18° 47’11,2” długości geograficznej wschodniej;  

- wraz z wodami jej dopływów, wody zbiorników wodnych i 

wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych 

Obwód rybacki nr 4: 

- 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 300m 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. 

Wymiar ochronny suma do 70 cm i powyżej 180 cm. 
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w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, 

stanowiących wody płynące, z wyłączeniem wód: rzeki Wda, 

cieku Czerwona Woda, kanału Kanał Główny (dopływ spod 

Dubielna), rzeki Trynka, rzeki Osa, rzeki Mątawa i wód ich 

dopływów. 

4 
Struga Toruńska 

Obwód rybacki nr 2 

 

Obwody rybackie obejmują wody: 

- cieku Struga Toruńska, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z 
jeziora Wieczno do jeziora Mlewickie z wodami jego 
dopływów i kanałów,  
- dopływu z Grzegorza, zwanego ciekiem Struga Zelgnowska, 
od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Stare 
(Dźwierzyńskie) do jego ujścia do cieku Struga Toruńska,  
- kanału Kanał Zgniłka (Kanał Opływowy) z wodami jego 
dopływów, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora 
Szczurkowskie (Szczurkowo). 

 

5 Struga Toruńska 

Obwód rybacki nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody cieku Struga Toruńska z 

wodami jego dopływów, od wypływu z jeziora Korza do jego 

ujścia do rzeki Wisła. 

 

6 
Lutryna 

Obwód rybacki nr 2 

Obwód rybacki obejmują wody: 

- rzeki Lutryna od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora 

Wądzyńskie do jej ujścia do rzeki Osa, 

- dopływu z jeziora Gorzechówko od 50-ciu metrów poniżej 

wypływu z tego jeziora, 

- cieku Struga Radzyńska od 50-ciu metrów poniżej wypływu 

z jeziora Piętki, 

- kanału Kanał Siciński od połączenia z dopływem z jeziora 

Blizinki (Blizno) do jego ujścia do rzeki  Lutryna, 

- cieku Duża Bacha (Bacha, Kanał Bacha) od wypływu z jeziora 

Wielkie do ujścia do rzeki Lutryna, 

- cieku Mała Bacha oraz wody dopływów do tych wód. 

 

7 
Gardęga 

Obwód rybacki nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gardęga (Gardeja) z 

wodami jej dopływów, od wypływu z jeziora Kuchnia do jej 
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ujścia do rzeki Osa. 

8 
Rypienica 

Obwód rybacki rzeki 

Rypienica 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rypienica z wodami jej 

dopływów, od źródeł do jej ujścia do rzeki Drwęca z 

wyłączeniem wód cieku Struga Okalewka (dopływ Skrwy) od 

przepustu pod drogą w miejscowości Okalewo i wód cieku 

Struga Dunaj. 

 

9 
Osa 

Obwód rybacki nr 3 

 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

- rzeki Osa z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej 

wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel z wyłączeniem 

wód dopływu z jeziora Gulbińskie (Mózgowo). 

 

10 

Osa 

Obwód rybacki nr 5 

 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

- wody jej lewego ramienia od wypływu z jeziora Trupel, 

- wody jej prawego ramienia od 50-ciu metrów poniżej 

wypływu z jeziora Piotrowickie, do ich ujścia do jeziora 

Płowęż oraz wody dopływów do tych wód z wyłączeniem wód 

dopływów z jezior: Wielki Staw, Mierzyńskie, Goryńskie. 

 

11 

Osa 

Obwód rybacki nr 7 

 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

- od ujścia dopływu z jeziora Szańcowe do jazu elektrowni 

wodnej w miejscowości Kłódka z wyłączeniem wód: rzeki 

Lutryna, dopływów z jezior: Szańcowe, Mełno, rzeki Gardęga, 

rzeki Łasinka. 

 

12 
Osa 

Obwód rybacki nr 8 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

- rzeki Osa z wodami jej dopływów, od jazu elektrowni 

wodnej w miejscowości Kłódka do jej ujścia do rzeki Wisła, - 

cieku Struga Pręczawa od 50-ciu metrów poniżej wypływu z 

jeziora Gubińskie (Gubiny) do jego ujścia do rzeki Osa, z 

wyłączeniem wód: dopływu z jeziora Piaseczno oraz kanału 

Kanał Trynka. 

 

13 
Fryba (Browina) 

Obwód rybacki rzeki 

Fryba (Browina) 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Fryba (Browina)  

z wodami jej dopływów od źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła 

 z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Chełmżyńskie oraz wód 
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cieków: Struga Papowska, Struga Trynka.         

14 

Kanał Górny 

Obwód rybacki kanału 

Kanał Górny w zlewni 

rzeki Wisła 

Obwód rybacki obejmuje wody kanałów: Kanał Górny, Kanał 

Dolny na całej ich długości do ujścia do rzeki Wisła  oraz wody 

dopływów do tych wód. 

 

15 

Żacka Struga 

Obwód rybacki cieku 

Żacka Struga         

( Kanał Główny, 

Dopływ spod 

Dubielna) nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

- cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) 

z wodami jego dopływów, od wypływu z jeziora 

Bartlewskiego do ujścia do rzeki Wisła, 

- cieku Struga Młynówka z wodami jej dopływów z 

wyłączeniem wód dopływu (Dopływ spod Tytlewa) z jeziora 

bez nazwy we wsi Ludwikowo i wód dopływu z jeziora bez 

nazwy w miejscowości Łyniec oraz wód cieku Struga Marusza. 

 

16 
Skarlanka 

Obwód rybacki jeziora 

Wielkie Partęczyny 

Od ujścia z jeziora Skarlińskiego do ujścia do rz. Drwęcy w 

miejscowości Tama Brodzka z wyłączeniem jezior przez które 

przepływa.  

- dla szczupaka, karasia i lina na Strudze Skarlance Nr 1, położony na 

obszarze wód Strugi Skarlanki od punktu położonego 100 m poniżej od jej 

wypływu z jeziora Strażym i dalej 1500 m biegiem Strugi w kierunku jeziora 

Bachotek, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 1 marca 

do dnia 31 lipca każdego roku, 

- dla szczupaka, lina, łososia atlantyckiego, troci wędrownej, pstrąga 

potokowego, certy na Strudze Skarlance Nr 2 , położony na obszarze wód 

Strugi Skarlanki od jej wypływu z jeziora Bachotek do jej ujścia do rzeki 

Drwęcy łącznie z rozlewiskami zarówno stałymi jak i okresowymi, obręb 

ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca 

każdego roku. 

17 

Struga Wąbrzeska 

(Wawrzonka) 

 

Od źródeł w pobliżu miejscowości Jarantowice do ujścia do 

rzeki Drwęcy wraz z dopływami z wyłączeniem jezior przez 

które przepływa. 

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 (Struga Wąbrzeska) od ich wypływu ze zbiornika. Obręb 

ustanawia się na okres całego roku. 
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1.2 WODY KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA– RZEKI 

 Wędkowanie na wodach krainy pstrąga i lipienia dozwolone od świtu do zmroku, tylko na jedną wędkę. 

 

Nr Nazwa 

łowiska 

Szczegółowe granice odcinków 

wód krainy pstrąga i lipienia 

Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy 

18 Wel nr 10 1. Od młyna w Chełstach do jazu w 

m. Bratian. 

Dozwolone wędkowanie metodą spinningową i muchową. 

Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy 

lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much 

zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas 

łowienia podbieraka.  

Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową.  

W rezerwacie poruszanie się dozwolone tylko po istniejących ścieżkach. 

2. Od  jazu w m. Bratian do ujścia 

do Drwęcy. 

Wędkowanie zabronione. 

3. Od mostu w m. Chełsty do 

mostu w m. Trzcin. 

Dozwolone wędkowanie metodą spinningową i muchową. 

Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy 

lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much 

zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas 

łowienia podbieraka.  

Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową.  

19 Poburzanka Na całej długości. Dozwolone wędkowanie wyłącznie metodą spinningową i muchową. 
Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12. 20 Gizela Na całej długości. 

21 Sandela Na całej długości. 

22 Groblica Na całej długości. 

23 Struga 

Lubianka nr 

2 

Na całej długości. 

24 Struga 

Lubicka 

Na całej długości. Dozwolone wędkowanie wyłącznie metodą spinningową i muchową.  
Zakaz wędkowania od 15.03. do 15.05 i od  1.09. do 31.12. 
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25 Pissa nr 2 Od 50 m poniżej wypływu z jeziora 

Księte do jej ujścia do rzeki 

Brynica. 

Dozwolone wędkowanie wyłącznie metodą spinningową i muchową.  
Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12. 

26 Struga 

Górzanka 

Od 50 m poniżej wypływu z jeziora 

Górznieńskiego do jej ujścia do 

rzeki Brynica. 

27 Kiełpińska 

Struga 

Na całej długości. Dozwolone wędkowanie wyłącznie metodą spinningową i muchową.  
Połów ryb odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony 

zadziora haczyk lub kotwiczkę. Obowiązek posiadania podbieraka podczas łowienia. Od. 1.09. do 31.12. 

zakaz wędkowania. 

 

28 Katlewska 

Struga 

Na całej długości. 

29 Wólka  Na całej długości. 

30 Świnarc 

(Linówka) 

Na całej długości. 

31 Zielona 

Struga 

Na całej długości. Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodami spinningową i muchową.  
Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12. 

32 Mątawa nr 

2 

Od zastawki poniżej jeziora 

Mątasek do jeziora Święte. 

 

1.3 WODY NIZINNE ORAZ KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA- RZEKI 

33. Drwęca nr 5  

 

I Odcinek nizinny 

 

Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy 

Drwęca 

Od jazu w Samborowie, woj. warmińsko–mazurskie 

do ujścia do rzeki Wisły, z wyłączeniem odcinka 

rzeki górskiej (tj. od 200 m poniżej jazu młyna w 

Lubiczu do mostu drogowego w miejscowości 

Złotoria wraz z dopływami). 

- 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 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,  
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- 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 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.  

 

II Odcinek wód krainy pstrąga i lipienia 

 

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód krainy pstrąga i 

lipienia 

Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy 

 

Drwęca 

Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do osi 

podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości 

Nowa Wieś wraz z dopływami. 

Dozwolone przynęty sztuczne i roślinne. Wędkowanie dozwolone od świtu do 

zmroku, tylko na jedną wędkę.  

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. 

Od osi podłużnej mostu autostrady A1 w 

miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego na 

trasie Złotoria – Kaszczorek wraz z dopływami. 

Dozwolone przynęty sztuczne i roślinne. Wędkowanie dozwolone od świtu do 

zmroku, tylko na jedną wędkę. 

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. Zakaz wędkowania od 15 marca 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. 
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Od mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek 

do ujścia do rzeki Wisły. 

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. 

 

34. Ruziec nr 5 

I Odcinek nizinny 

 

Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy 

Ruziec 

Obwód rybacki nr 5 

Odcinek nizinny obwodu rybackiego obejmuje wody rzeki Ruziec,  

z wodami jej dopływów, od górnej krawędzi mostu drogowego na 

trasie Zbójno-Wojnowo do progu wodnego w miejscowości Zaręba, 

z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie. 

 

 

II Odcinek wód krainy pstrąga i lipienia 

 

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód krainy pstrąga i lipienia Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy 

Ruziec 

Obwód rybacki nr 5 

Od progu wodnego w miejscowości Zaręba do jej ujścia do rz. 

Drwęcy. 

Dozwolone wędkowanie wyłącznie metodą spinningową i muchową.  
Wędkowanie dozwolone od świtu do zmroku. 

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12. 

 

35. Brynica nr 2 

 

I Odcinek nizinny 

 

Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy 

Brynica 

Obwód rybacki rzeki 

Odcinek nizinny obwodu rybackiego obejmuje wody: 

Od ujścia Pissy do ujścia do rzeki Drwęcy. 
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Brynica nr 2 

 

II Odcinek wód krainy pstrąga i lipienia 

 

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód krainy pstrąga i lipienia Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy 

Brynica 

Obwód rybacki rzeki 

Brynica nr 2 

Od źródeł do ujścia rzeki Pissy z wyłączeniem jezior Bryńskie 

Południowe i Bryńskie Północne.  

Dozwolone wędkowanie wyłącznie metodą spinningową i muchową.  
Wędkowanie dozwolone od świtu do zmroku. 

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12. 

 

 

Zgodnie z pkt 1.9 Regulaminu: zakazuje się wędkowania ze środków pływających na wszystkich rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach 

zalewowych rzeki Wisły i Drwęcy oraz na terenie szyjki Portu Zimowego, za wyjątkiem koryta głównego rzeki Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.
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1.4 JEZIORA 

Nr Nazwa Jeziora  
(ha) 

Opiekun 
Wody 

 
Ograniczenia 

   
POWIAT BRODNICKI 

     

36 BACHOTEK * 226,6    

37 CIELĘTA 18,8  Klub GOTEC 
przy KG Górzno 

 

38 NISKIE BRODNO * 90,8   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. 

39 STAW CEGLANA  1,3 KM BRODNICA Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

40 STAW  / USTRONIE/  1,2 KM BRODNICA Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

41 SZCZUKA 25,4 KM  BRODNICA Dopuszcza się wywożenie zanęt i przynęt do połowy szerokości jeziora 
prostopadle do stanowiska wędkarskiego. 

42 jez. w m. KOMINY  12,2    

43 CHOJNO * 75,8    

44 CZARNE * 11,9    

45 WICHULEC * 6,1 POLMO 
BRODNICA 

Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

46 GRZYWINEK * 21,5    

47 MAREK * 8,0    

48 OLECZNO * 32,0   

49 WĄDZYŃ * 178,2   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. 

50 WYSOKIE BRODNO * 90,1   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. 

51 CICHE * 112,5    

52 DĘBNO * 63,5    

53 GŁOWIN * 130,5    

54 KOCHANKA 4,6    

55 KURZYNY * 35,5  Obręb ochronny dla szczupaka, karasia i lina na jeziorze Kurzyny o pow. ok. 
35,5 ha, obejmuje wody jeziora, obręb ochronny ustanawia się na czas 
określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku. 

56 ŁĄKI (NAJMOWO) * 48,8  Przy Urzędzie 
Marszałkowskim 
Toruń 

 

57 MAŁE PARTĘCZYNY * 34,1    

58 MIELIWO * 81,8   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. 

59 RETNO * 22,7   ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 
(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx).  

60 ROBOTNO * 55,4    

61 SKRZYNKA * 3,7    

62 SOSNO DUŻE * 194,9   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. 

63 STRAŻYM * 75,9    

64 SZAFARNIA * 13,6    

65 TĘGOWIEC * 12,4    

66 ZBICZNO * 130,1    

67 KARAŚ (TOMASZEK) *  5,8   Obręb ochronny dla szczupaka, karasia i lina na jeziorze Karaś (Tomaszek) o 
pow. ok. 5,8 ha, obejmuje wody jeziora, obręb ochronny ustanawia się na 
czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku. 

68 CZARTEK (CZORTEK) * 5,5    

69 SZRAMOWO 14,9   

70 FORBIN * 23,4    

71 JANÓWKO * 64,9   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.  
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Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.  

72 SOSNO MAŁE * 45,6    

73 GŁĘBOCZEK * 25,8  Jezioro konkursowe, brzeg po północnej stronie jeziora. 
1.Od 1.05. do 30.10. w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone 
powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się 
zawody wędkarskie. W pozostałym okresie łowisko ogólnodostępne. 
2.Ograniczenie do 2 litrów nawilżonej zanęty i przesianej na dobę. 
Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie zanęty domoczonej  
i przesianej do 1 litrów namoczonej na 1 turę na jednego zawodnika. Zanęty 
zwierzęce, ziemia i glina bez ograniczeń. 
Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązuje regulamin zasad organizacji 
sportu wędkarskiego. 
3.Po zakończeniu zawodów - ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do 
łowiska. 
4.Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica. 

74 WIELKIE LEŹNO * 81,7   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. 

75 MIAŁA  3,4    

76 SOPIEŃ 28 WIARUS 
BRODNICA 

ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 
(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx). Zakaz przetrzymywania i 
zabierania karpia i amura. 

77 DUŻE * 42,0 KG 
JABŁONOWO 
POM. 

 

78 GORZECHÓWKO * 21,5 KG 
JABŁONOWO 
POM. 

 

79 PŁOWĘŻ * 178,4   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. Zakaz połowu metodą spinningową, trolingową, na 
martwą i żywą rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki od 01.01. do 
31.05.  

80 ŻALEŃ * 20,9    

81 GÓRZNO  47,5  KG GÓRZNO  

82 MŁYŃSKIE  19,0  KG GÓRZNO  

83 WIERZCHOWNIA 7,3  KG GÓRZNO  

84 GUTOWO 4,4   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

85 KSIĘTE 54,0  KG GÓRZNO  

86 WARPALICE * 7,8    

   
POWIAT CHEŁMIŃSKI 

     

87 BROCH 1,4  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

88 STARA WISŁA 19,4  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

89 STAROGRODZKIE  32,4 KM CHEŁMNO  Od 15.05. do 31.08. – zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska, miejsce 
wodowania łodzi wędkarskich na tzw. plaży wojskowej. 

90 TRYNKI 4,0 RECORD  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

91 GOŁOTY 6,0    

92 GOGOLENIEC 8,0   ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 
(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx).   

93 KORNATOWO * 68,4  KG LISEWO Od 1.01. do 31.05.- zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki, a także w tym okresie zakaz 
wędkowania ze środków pływających. 
Zakaz parkowania przyczep kempingowych. 

94 PARÓWKA 3,9  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

95 MAŁE CZYSTE * 46,3 RECORD  Łowisko wyłączone z wędkowania pod lodem za wyjątkiem części 
południowej od parku do końca lasku modrzewiowego w prostej linii do 
przeciwległego brzegu, a także II części jeziora po drugiej stronie szosy za 
kościołem. Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą 

i żywą rybę i ich części, a także na skorupiaki i mięczaki oraz ze środków 

pływających.  Zakaz wędkowania w obrębie kąpieliska, zakaz połowu uklei w 
zawodach za wyjątkiem mistrzowskich i zawodów organizowanych przez 
Okręg dla młodzieży szkolonej. W trakcie wszystkich zawodów dopuszczalna 
ilość zanęty w stanie namoczonym – do 2 litrów na jedną turę. Zakaz 
wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem. Zakaz 
wędkowania w soboty i niedziele w okresie od 20.04. do 30.09. od strony 
zachodniej, na odcinku od plaży do końca lasku modrzewiowego, w czasie 
odbywania zawodów. 

96 NIEMCZYK  2,1   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

97 NIEMCZYK- SUSZEK  1,8   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
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98 MŁYŃSKIE (FIRLUS) 11,6  KG LISEWO  

99 PAPOWO BISKUPIE * 38,6  Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem. 

100 STORLUS – JELENIEC * 48,4    

101 ŻYGLĄD  0,8    

   
POWIAT GOLUBSKO- 
DOBRZYŃSKI 

     

102 OSZCZYWILK W 
MIEJSCOWOŚCI 
GAJEWO  

21,3 KG 
KOWALEWO 
POM. 

Zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę i ich części oraz 
na skorupiaki i mięczaki od 01.01. do 31.05.  
Całoroczny całkowity zakaz wędkowania na tzw. cyplu od południowo-
wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy. 
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

103 GRODNO * 25,3 KM DRWĘCA  
GOLUB-
DOBRZYŃ 

ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 
(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx).  

104 HANDLOWY MŁYN * 3,6 KM DRWĘCA 
GOLUB – 
DOBRZYŃ 

Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

ŁOWISKO NO KILL- ZŁÓW I WYPUŚĆ. 
Regulamin łowiska NO KILL- złów i wypuść: 
- zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb, 
- zakaz przechowywania złowionych ryb w siatkach oraz innych pojemnikach z 
wyłączeniem zawodów wędkarskich rozgrywanych na żywej rybie,                  
- zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty, 
- obowiązek używania haczyków i kotwic bezzadziorowych, 
- obowiązek używania podbieraka, 
 - pozostałe przepisy zgodnie z zasadami wędkowania obowiązującymi w Okręgu 
PZW Toruń. 

105 OWIECZKOWO * 26,5 KM DRWĘCA 
GOLUB – 
DOBRZYŃ  

Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki. 
 

106 SŁUPNO * 17,8 KM DRWĘCA 
GOLUB-
DOBRZYŃ 

Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki. 

107 JEZIÓRKI 2,1  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

108 STAWEK 4,1   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

109 MLEWIEC * 110,0 RUBINKOWO - 
TORUŃ 

Ograniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów mokrej 
zanęty w czasie zawodów. 
Zakaz połowu metodą spinningową, trolingową, na martwą i żywą rybę i ich 
części oraz na skorupiaki i mięczaki od 01.01. do 31.05.  

110 MLEWO /KORZA/ 11,0 RUBINKOWO - 
TORUŃ 

Ograniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów mokrej 
zanęty w czasie zawodów. 
Zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym. 
Zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę i ich części oraz 
na skorupiaki i mięczaki od 01.01. do 31.05. 
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

111 KOTLEWO 3,7   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

112 OKONIN 38,3 REJON GOLUB 
– DOBRZYŃ 

 

   
POWIAT GRUDZIĄDZKI 
ZIEMSKI I MIEJSKI 

     

113 GAWŁOWICE * 14,2    

114 KNEBLOWO * 15,7   

115 SZUMIŁOWO * 27,8  RADZYŃ 
CHEŁMIŃSKI 

 

116 GUBINY 6,3 KG ROGÓŹNO Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

117 ROGÓŹNO-ZAMEK 1,6   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

118 KUCHNIA 49,5  Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki, a także w tym okresie zakaz 
wędkowania ze środków pływających. 

119 SZEMBRUCZEK 2,8  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

120 LISNOWO ** 18,8 KG ŚWIECIE 
N/OSĄ  

 

121 SZAŃCOWE ** 34,1 KG ŚWIECIE N/ 
OSĄ  

 

122 ŁASIN DUŻY * 189,8 KM ŁASIN  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. 
Zakaz połowu metodą spinningową, trollingową, na martwą i żywą rybę i ich 
części oraz na skorupiaki i mięczaki od 01.01. do 31.05. 

123 ŁASIN MAŁY * 21,8 KM ŁASIN  

124 SZYNWAŁD * 55,9   Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki. 
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125 NOGAT * 116,1  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. 

126 ŚWIĘTE * 65,7   Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i  ich części oraz na skorupiaki i mięczaki. 
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.   

127 ZAWDA * 7,55    

128 BOBROWO * 11,9    

129 BOGUSZEWO-PIĘTKI 14,7    

130 GŁĘBOCZEK * 5 KG GRUTA   

131 GRABOWIEC * 17,8 OKOŃ  - 
GRUDZIĄDZ 

Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. W okresie od 
15.11. do 31.12.  łowisko wyłączone z wędkowania. 
Wymiar ochronny karpia do 30 cm i  powyżej 60 cm. 

132 GRUTA DUŻA * 39,3    

133 GOŁĘBIEWKO-
DĄBRÓWKA * 

21,7    

134 GRUTA MAŁA * 10,2 KG GRUTA ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 
(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx).  

135 KITNOWO * 18,6    

136 MEŁNO * 168,4    

137 SALNO DUŻE * 38,6    

138 SALNO MAŁE * 7,3 KG GRUTA   

139 SKĄPE * 30,4    

140 WILCZAK * 28,3    

141 RUDNIK * 162,4  Obręb ochronny na jeziorze Wielkim Rudnickim. Obręb obejmuje część  
jeziora przy dopływie Strugi Maruszy po 150 m w prawą i lewą stronę oraz 
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. 
Zakaz wędkowania na rzece Rudniczance (Maruszy) od wypływu z Jez. 
Rudnickiego Wlk. do mostu drogowego przy ul. Wojciecha Kossaka w okresie 
od 01.11 do 31.03. 

142 RUDNIK MAŁY * 7,3    

143 RZĄDZ * 25,3    

144 ŚWIERKOCIN 5,4 KW PERKOZ Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

145 WIELKI WEŁCZ  6,0    

146 TARPNO * 37,7   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. 
ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 
(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx). 

147 SOSNÓWKA 3,8   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

148 WIELKIE LNISKA  8,7  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

149 Stawy w m. SZTYNWAG  7  Unia Grudziądz Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

150 RACZEK  2,8  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

151 ORLE 4,0  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

152 BŁONOWO 7,4   

   
POWIAT IŁAWSKI 

     

153 GORYŃ * 220,5   Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki, a także w tym okresie zakaz 
wędkowania ze środków pływających. 

154 TRUPEL  W   
MIEJSCOWOŚCI 
SZWARCENOWO * 

354,1   Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę oraz ich części oraz na skorupiaki i mięczaki. 

   
POWIAT NOWOMIEJSKI 

     

155 STAW WAWROWICE/  
BIEDASZEK/ * 

1,3   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

156 GRYŹLINY * 40,1    

157 GWIŹDZINY  / 
RUBKOWO/  

7,8 KM NOWE 
MIASTO LUB.  

Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
Całkowity zakaz zabierania karpia i amura. 

158 KUTEL 2,5   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
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159 RADOMNO * 110,6  KM NOWE 
MIASTO LUB. 

Obręb ochronny nr 1 na jeziorze Radomno położony w północnej części 

jeziora, 150 m w lewo i 150 m w prawo, od dopływu i w głąb jeziora na 

odległość 100 m, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony. 

ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 

(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx).  

160 SKARLIN * 299,8  KM NOWE 
MIASTO LUB. 

Obręb ochronny nr 1 na jeziorze Skarlin, położony w miejscowości Skarlin, 
obejmuje końcową, wschodnią część jeziora na odległość 200 m wzdłuż obu 
brzegów, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony. 

161 STUDA * 29,0    

162 DĘBNO MAŁE * 19,6    

163 JEZIORKO * 1,6   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

164 KAKAJ * 43,6    

165 PRĄTYNIA (KAMIENNY 
MOST) * 

19,0    

166 LEKARTY * 46,8  KM NOWE 
MIASTO LUB. 

Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki.  

167 LUBEK * 1,1   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

168 ŁĄKORZ (ŁĄKOREK) * 168,0   Obręb ochronny nr 3 na jeziorze Łąkorek, położony w zachodniej części 
jeziora 300 m w prawo i 100 m w lewo od dopływu z jeziora Pawłówkowo 
(Pawłówek) i w głąb jeziora na odległość 100 m, obręb ochronny ustanawia 
się na czas nieokreślony, 

169 MIERZYN  9,9    

170 MIERZYŃSKIE  10,2    

171 MOSZYSKA * 5,0    

172 MODZEL (MOZEDEL) * 2,9    

173 OSETNO * 39,3    

174 OSTROWITE * 30,1    

175 PAWŁÓWEK * 9,4    

176 PIOTROWICE * 10,7    

177 PŁOCICZNO * 11,0    

178 PŁOCICZENKO 4,5    

179 PRZEDSIEŃ * 8,2    

180 WIELKI STAW * 28,8    

181 PRZEDZIENIEC  6    

182 BIELICE * 5,33 KG BISKUPIEC  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

183 KOCIOŁEK DUŻY 7,24  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

184 KOCIOŁEK MAŁY 3  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

185 JAKUBKOWO 12,0   

186 KATLEWO * 9,7    

187 KULIGI -TYLICE 3,4  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

188 LINOWIEC 11,5   

189 RYNEK * 80,0    

190 WÓLKA 2,3   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

191 MROCZNO 5,5  Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

192 PARTĘCZYNY WIELKIE * 339,6  KM NOWE 
MIASTO LUB. 

Obręb ochronny nr 2 na jeziorze Wielkie Partęczyny, położony w północnej 
części jeziora 300 m w prawo i 300 m w lewo od dopływu rzeki Skarlanki  
i w głąb jeziora na odległość 100 m, obręb ochronny ustanawia się na czas 
nieokreślony. 

193 NIELBARK (zbiornik)  20  KM NOWE 
MIASTO LUB. 

Całkowity zakaz wędkowania od 1 do 31 grudnia. Całoroczny zakaz 
wędkowania ze środków pływających. 

   
POWIAT RYPIŃSKI 

    

194 DŁUGIE * 122,8    

195 KIEŁPINY * 53,0    

196 LAMKOWIZNA 4,2   Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

197 RADZIKI 46  1. Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1.01. – 30.04. 
2. Zakaz biwakowania, plażowania i kąpieli. 
3. Zakaz wstępu i wędkowania z wysp. 
4. Zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych sumów. 
5. Teren, na którym mogą przebywać członkowie PZW oznaczony jest 

tablicami informacyjnymi na brzegach oraz bojami pływającymi na 
obszarze akwenu. 

6. Przebywanie poza wyznaczonym terenem jest surowo zabronione. 
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania i wędkowania w strefie 
eksploatacyjnej kruszywa, odprowadzania popłuczyn, dróg transportu i tras 
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przenośników taśmowych oraz na obszarze prowadzenia robót 
rekultywacyjnych. 
8. Parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach, wzdłuż drogi. 
9. Wszystkie osoby uprawnione (posiadające ważną kartę wędkarską  
i składkę na wędkowanie), przebywające na terenie zakładu górniczego, 
obowiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego, a wszelkie 
nieprawidłowości i niebezpieczeństwa należy zgłaszać kierownictwu zakładu, 
względnie Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Ochrony 
Wód. 
10. Istotne niebezpieczeństwa występujące na terenie wyrobiska 
pożwirowego Radziki: 
a) możliwość nagłego osuwania się brzegów, 
b) duża głębokość przybrzeżna, 
c) nieregularne dno zbiornika, 
d) nagle zmieniająca się głębokość, 
e) niespodziewane osuwiska (tąpnięcia) dużych powierzchni terenu sztucznie 
usypanych brzegów zbiornika. 

   
POWIAT TORUŃSKI 
ZIEMSKI I MIEJSKI 

    

198 ARCHIDIAKONKA * 19,4 KM CHEŁMŻA   

199 CHEŁMŻYŃSKIE * 393,3 KM CHEŁMŻA  

200 GŁUCHOWO 26 KM CHEŁMŻA  Zakaz połowu metodą spinningową od 01.01. do 31.05.  
ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 
(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx). 

201 DŻWIERZNO 10,4 KM CHEŁMŻA  Łowisko całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

202 GRODNO * 46,1 POLICJA I 
RZEMIOSŁO 
TORUŃ 

Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki. 
Ograniczenie ilości przynęty stosowanej podczas zawodów do 1 kg suchej 
zanęty spożywczej. 

203 PLUSKOWĘSY * 13,2 CUKROWNIA 
CHEŁMŻA 

Łowiska całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

204 DZIKOWO 6.7 SKALAR – 
TORUŃ 

Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
Zakaz połowu karpia od dnia 01.11. do dnia 31.03. 
 Wymiar ochronny karpia do 40 cm. 

205 KOZIELEC 2,8 KG ZŁAWIEŚ 
WIELKA  

Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

206 KAMIONKI 67,6 KM TORUŃ   

207 GÓRSK 6,2 MSM Toruń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 

208 JÓZEFOWO 5,5 KG LUBICZ 
 

Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.  

209 MIAŁKUSZ * 1,5    

   
POWIAT WĄBRZESKI 

    

210 FRYDEK * 27,3 Federacja Kół 
WĄBRZEŹNO 

 

211 MAŁE RADOWISKA * 15,8    

212 WIECZNO 
POŁUDNIOWE. 
/PRZYDWÓRZ/ * 

210 SM Kopernik 
Toruń  

Zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę i ich części oraz 
na skorupiaki i mięczaki od 01.01. do 31.05. 

213 SICIEŃSKIE (SITNO) * 68,0   Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą 
rybę i ich części oraz na skorupiaki i mięczaki. 

214 SZAŃCE  10,6 PKP Toruń 
UMK Toruń 

Jezioro konkursowe: 
1.Od 1.04. do 30.09. w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone 
powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się 
zawody wędkarskie. W pozostałym okresie łowisko ogólnodostępne. 
2.Zakaz wędkowania ze środków pływających.  
3. Ograniczenie do 1 litra nawilżonej zanęty przesianej, gotowej do użycia na 
dobę. Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie zanęty przesianej, 
gotowej do użycia do 1 litra na turę na jednego zawodnika. Zanęty zwierzęce, 
ziemia i glina bez ograniczeń. 
Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązuje regulamin zasad organizacji 
sportu wędkarskiego. 
4.Po zakończeniu konkursów - ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do 
łowiska. 
5.W trakcie trwania zawodów droga nad jeziorem od strony północnej 
wyłączona z ruchu.  
Terminy konkursów ustala Przewodniczący Rady Rejonu Toruń. 
Całoroczny zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej fragmenty. 

215 SZCZURKOWO  30,6    

216 ZAMKOWE * 73,8 Federacja Kół 
WĄBRZEŹNO 

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. 
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217 WIECZNO PÓŁNOCNE 
/BARTOSZEWICE/ * 

149  NA SKARPIE 
 I ELANA 

ŁOWISKO „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH 
(regulamin łowiska znajduje się na stronie: xx).  

218 PŁUŻNICA * 35,1 Federacja Kół 
WĄBRZEŹNO 

Od 1.01. do 30.04. wyłączone z wędkowania ze środków pływających.   
- 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. 

219 BLIZNO (BLIZINKI) * 53,2    

220 WIELDZĄDZ * 45,6 Federacja Kół 
WĄBRZEŹNO 

 

221 ŁOPATKI * 8,3    

 

* Jeziora udostępnione do wędkowania do 14.11.2023 r. Informacja o przedłużeniu umów na 

użytkowanie tych jezior ukaże się niezwłocznie po ich podpisaniu na stronie internetowej Okręgu. 

** Jeziora udostępnione do wędkowania do 30.11.2023 r. Informacja o przedłużeniu umów na 

użytkowanie tych jezior ukaże się niezwłocznie po ich podpisaniu na stronie internetowej Okręgu. 

1.5 Regulamin łowiska „NO KILL - ZŁÓW I WYPUŚĆ” - DLA RYB DRAPIEŻNYCH: 

Łowiska Okręgu PZW w Toruniu, na których obowiązuje nw. regulamin: Port Drzewny, Sopień, Retno, 

Gogoleniec, Grodno (powiat golub-dobrzyń), Gruta Mała, Radomno, Tarpno, Głuchowo, Bartoszewice 

(Wieczno Północne). 

1. Obowiązek bezzwłocznego wypuszczenia ryb drapieżnych: szczupaka, sandacza i okonia. 

2. Zakaz posiadania i zabierania złowionych ryb drapieżnych: szczupaka, sandacza i okonia. 

3. Zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty. 

4. Zakaz połowu okonia, szczupaka i sandacza z pokrywy lodowej. 

5. Obowiązek używania haczyków i kotwic bezzadziorowych przy połowie ryb drapieżnych. 

6. Obowiązek używania podbieraka przy połowie ryb drapieżnych. 

7. Pozostałe przepisy zgodnie z zasadami wędkowania obowiązującymi w Okręgu PZW Toruń. 

9. Obliguje się organizatorów zawodów wędkarskich do przeprowadzania zawodów spinningowych 

na stosownych aplikacjach. 

 

OBRĘBY OCHRONNE ZOSTAŁY USTANOWIONE:  

1. Uchwałą nr 14/167/14/IV 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 11 marca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych 

płynących w województwie warmińsko-mazurskim (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2014 r., 

poz. 1334). 

 

2. Uchwałą nr 12/230/18/V 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 5 marca 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 14/167/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 

marca 2014 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach 

powierzchniowych płynących w województwie warmińsko-mazurskim z późn. zm.  
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3. Uchwałą nr 6/225/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich 

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 24 marca 2017 r., poz. 1149). 

 

Zakazy używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi zostały 

ustanowione na podstawie Rozporządzeń Wojewody, Uchwał Rad Powiatowych 

i Miejskich. 

1. Uchwała nr XXII/205/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zakazu używania niektórych rodzajów  jednostek pływających na wybranych akwenach powiatu (Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Maz. z dnia 22 maja 2012 r., poz. 1640).Dotyczy jezior: Dębno (Małe Dębno), Gryźliny, Kakaj, Kuligi, 

Lekarty, Osetno, Radomno, Skarlin (Skarlińskie), Studa, Wielki Staw, Wyrobisko pożwirowe Nielbark II. 

2. Rozporządzenie Wojewody nr 36 z dnia 27 września 2005 r.  w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego 

w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 5 października 

2005 r. Nr 140, poz. 1648). 

3. Rozporządzenie Wojewody nr 34 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 5 października 2005 r. Nr 140, poz. 1646). 

4. Uchwała nr XXI/131/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia 

ograniczeń na wodach powierzchniowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 kwietnia 2021 poz.1712). 

5. Uchwała nr XIX/166/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie zakazu 

używania silników spalinowych na jednostkach pływających (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2001 r. Nr 49, 

poz.1026). 

6. Uchwała nr XXXIX/246/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia 

zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 

z dnia 11 lipca 2022 r. poz. 3723). 

7. Uchwała nr XI/89/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 03 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i 

ograniczeń używania jednostek pływających na zbiorniku wodnym Jezioro Wielkie Rudnickie (Dz. Urz. Woj. 

Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 145, poz. 1956). 

8. Uchwała nr XXXIII/10/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zakazu używania 

jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Jezioro Tarpno (Dz. Urz. Woj. 

Kuj.- Pom. z dnia 12 marca 2013r., poz. 1052).  

9. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego nr XIV/33/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zakazu używania 

jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kuchnia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 16.09.2016r. 

poz. 3169). 

10. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego nr XIV/34/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zakazu używania 

jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z dnia 

16.09.2016 r., poz. 3170). 

11. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego nr IV/7/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zakazu używania 

jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Nogat. 
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12. Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zakazu używania 

jednostek pływających o napędzie spalinowym na wodach powierzchniowych powiatu brodnickiego (Dz. Urz. 

Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 198, poz. 1827). 

13. Rozporządzenie Wojewody nr 24/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Brodnickiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2006 r. Nr 34, poz. 541).  

14. Rozporządzenie Wojewody nr 15/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 83, poz. 1556). 
 
15. Uchwała Nr XV/153/08 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakazu używania 

jednostek pływających na jeziorach Papowskim, Kornatowskim i Małe Czyste. (dot. jednostek z silnikami 

spalinowymi). 

16. Rozporządzenie Wojewody nr 19/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 108, poz. 1873). 

17. Uchwała nr XXXI/129/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zakazu 
używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe. 
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2. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ 
w 2023 r. 

zgodnie z Uchwałą XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 
22.04.2022 r. i Uchwałą nr 52/IX/2022 z dnia 24.09.2023 r. Zarządu 

Głównego PZW.   
 

Lp Treść Wysokość kwotowa 
w złotych 

1. Składka członkowska 150,-   

2. Składka członkowska ulgowa 75% 
1) członkowie uczestnicy do lat 16 
2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat 
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 

38,- 

3. Składka członkowska ulgowa 50% 
1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW 
2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z 
posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.  

75,- 

4. Składka członkowska ulgowa 25% 
- odznaczeni srebrną odznaką PZW 

113,- 

5. Wpisowe: 
1) członka zwyczajnego PZW 
2) członka uczestnika PZW – do 100% 

 
30,- 

0 – 30,- 

6.  Legitymacja członkowska 10,- 

 
Uwaga: 
 

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem 

prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach 

ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji 

znaczek   „ Członek Honorowy PZW”. 

2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 

3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w 

granicach określonych niniejszą uchwałą). 
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ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ 
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r. 

 
 
1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale 

tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. 

2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń 

członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w 

legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”. 

3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za 

okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.  

4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w 

tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie 

odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej. 

5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady 

wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, 

uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.  

6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku, w którym 

ukończono określony wiek. 

7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób 

niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 

grudnia br. 

8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi. 
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3. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na rok 2023 dla członków PZW 

3.1 Składki całoroczne 

  Składka 
podstawowa 

Składka  ulgowa 

 Osoby odznaczone 
złotą lub srebrną 
odznaką PZW oraz 
członkowie z 
udokumentowany
m 40-letnim stażem 
w PZW 

Członkowie PZW 
powyżej 65 roku 
życia  

1 
 

Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód 
- wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania 
I rata   /1.01- 31.03/ 
II rata / 1.04-31.12/. 

 
395,00 
250,00 
145,00 

 

250,00 196,00 

2 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń dla 
osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską pełną podstawową lub ulgową na ochronę i 
zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 25,00   

3 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko  (bez rz. Wisły) na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania. 

249,00  185,00 140,00 

4 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły) dla 
osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską niepełną podstawową lub ulgową na ochronę i 
zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 25,00   

5 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły na wszystkie sposoby i 
metody wędkowania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2023 
składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły). 

 146,00 65,00 56,00 

6 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania. 

300,00  220,00 170,00 

7 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) dla osoby, 
której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską niepełną podstawową lub ulgową na ochronę i 
zagospodarowanie wód na rz. Wisłę na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 25,00   

8 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną składkę na rz. Wisłę  jako  1 łowisko na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 
2023 składkę na rz. Wisłę jako- 1 łowisko). 

 95,00 30,00 26,00 

9 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla młodzieży uczącej 
się w szkołach dziennych od 17 – 24 roku życia na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 50,00   

10 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członka uczestnika na wszystkie 
sposoby i metody wędkowania. 

 10,00   

11 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa   100,00   
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lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami. 

12 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla  członków PZW – zweryfikowanych 
instruktorów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w roku poprzednim na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 65,00   

13 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla zweryfikowanego strażnika SSRyb . Okręgu 
Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

 20,00   

Uwaga :  

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 51/IX/2022 z dnia 24.09.2022 r. składka członkowska ogólnozwiązkowa i składka na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez 
członka uczestnika (do lat 16) upoważnia go do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa i po 
uzyskaniu jego zezwolenia. 
3.2 

Składki  okresowe   -      dla członków PZW           ROK  2023  
 

1 dzień  3 dni  7 dni 

Składka członkowska  okresowa (pełna) na ochronę i zagospodarowanie wód -  na 
wszystkie  wody Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 

40,00 zł  80,00 zł  105,00 zł  

Składka członkowska okresowa   (niepełna)  na ochronę i zagospodarowanie wód -
na wszystkie wody  Okręgu Toruń,  na wszystkie sposoby i metody wędkowania -  z 
wyłączeniem  trollingu. 

33,00 zł  73,00 zł 99,00 zł 

4. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH  
 na rok 2023 

 

 
Opłata całoroczna dla niezrzeszonych:      
 

 
 
  

1. Na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania (pełna). 750,00 zł 

2. Na rz. Wisła (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna). 700,00 zł 

3. Na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna). 690,00 zł 

 
Opłaty   okresowe  dla niezrzeszonych:   
 

   

Opłaty   okresowe  
 

1 dzień  3 dni 7 dni  

Na wszystkie wody Okręgu Toruń – (pełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 69,00 zł  148,00 zł  198,00 zł 

Na wszystkie wody  Okręgu Toruń -  (niepełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania z 
wyłączeniem trollingu.   

59,00 zł 138,00 zł 187,00 zł 
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5. Zasady wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń  

 

 

1. REGULAMIN 

1.1 PRAWA WĘDKUJĄCEGO 

1.1.1 Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu mają 
członkowie PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po 
opłaceniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód 
oraz osoby niezrzeszone w PZW posiadający kartę wędkarską przestrzegający zasad ujętych w niniejszym 
Regulaminie, po wykupieniu stosownego zezwolenia. 
1.1.2 Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym (Dz. U. 2019 r., poz. 2168 z późniejszymi zmianami). 
1.1.3 Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo 
przebywający w Polsce. 
1.1.4 Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma 
prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. 
1.1.5 Członek PZW do 14 lat 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 rybkę; 
- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez 
niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej; 
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami; 
- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. 
uregulowań. 
1.1.6 Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, 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 rybkę. Osoba sprawująca opiekę  
w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na 
danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy 
zachowaniu pozostałych ww. uregulowań. 
1.1.7 Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby 
do lat 14 wymienione w pkt. 1.1.5 i 1.1.6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. 
Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt. 1.1.6 wyklucza wędkowanie opiekuna, 
natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę. 
1.1.8 Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14, pod nadzorem opiekuna 
posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane 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. 

1.2 OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU PZW W TORUNIU 

1.2.1 W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymację członkowską wraz  
z opłaconą składką członkowską ogólnozwiązkową oraz składką na ochronę i zagospodarowanie wód na bieżący rok 
oraz zezwolenie z rejestrem połowów a osoby, które wykupiły składkę przez internet mają obowiązek posiadać kartę 
wędkarską, wydrukowane zezwolenie wraz z rejestrem na bieżący rok, na którym znajduje się opis opłaty. Osoby 
niezrzeszone w PZW w czasie wędkowania mają obowiązek posiadać: kartę wędkarską oraz zezwolenie z rejestrem 
połowów ryb. 
1.2.2 Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez 
niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie. 
1.2.3 Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. 
Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, w zależności od 
metody określonej w pkt. 1.4 do 1.14.5.6 Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkującego, który 
wcześniej zajął dane stanowisko. 
1.2.4 W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika. 
1.2.5 Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy 
uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, ograniczając do minimum cierpienie ryb. 
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1.2.6 Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 m od zajmowanego 
łowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 
1.2.7 Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, 
prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienia. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie 
uprawnionego do rybactwa. 
1.2.8 W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, 
plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym Państwową Straż Rybacką, 
Społeczną Straż Rybacką lub Policję. 
1.2.9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW znaczek i kilka łusek 
wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.  

1.3 ZASADY WĘDKOWANIA 

1.3.1 Wędka: 
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego 
przymocowana jest linka zakończona: 
a/ w metodzie spławikowo-gruntowej z jednym haczykiem z przynętą,  
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,  
c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, 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,  
- 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. 
1.3.2 Przynęty: 
a/ Jako przynęty mogą być stosowane: 
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, 
- przynęty sztuczne. 
b/ Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:  
- zwierząt i roślin chronionych, 
- ikry. 
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.  
1.3.3 Wędkowanie: 
1.3.3.1 W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem 
metody podlodowej oraz krainy pstrąga i lipienia, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. 
przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca. 
1.3.3.2 Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i w miejscach ochronnych, takich jak tarliska, 
krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych. 
1.3.3.3 Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb wymienionych w punkcie 1.18. 
1.3.3.4 Ponadto wędkarzowi nie wolno: 
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych, 
b/ sprzedawać złowionych ryb, 
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska, 
d/ 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, 
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi 
połowu, służących odłowom tarlaków oraz odłowom naukowym prowadzonym przez wyznaczone placówki 
badawcze, 
f/ łowić metodą "szarpaka", 
g/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,  
h/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej, 
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i/ wędkować z mostów, 
j/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania. 
1.3.3.5 Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych) 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. 
a/ ryby łososiowate przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu, 
b/ każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. 
1.3.3.6 Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone 
do wody. 
1.3.3.7 Raków pręgowatych, raków 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. 
1.3.3.8 W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub 
muchową. 
1.3.3.9 Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić dodatkowe ograniczenia. 
1.3.3.10 Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy 
użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość 
oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. 
1.3.3.11 Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. 
Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan 
lub w siatce. 
1.4 Dozwolone metody połowu: 
1.4.1 Metoda gruntowo-spławikowa: 
1.4.1.1 Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką 
zakończoną jednym haczykiem z maksymalnie trzema ostrzami, z przynętą naturalną.  
Wędkowanie na „żywą rybkę” dozwolone jest tylko na jedną wędkę uzbrojoną w haczyk o jednym ostrzu, 
dopuszczalne jest wędkowanie na drugą wędkę tylko ryby spokojnego żeru.  
1.4.1.2 Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku. 
1.4.1.3 Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od 
innych wędkujących: 

a/ łowiąc z brzegu - 10 m, 
b/ między łodziami lub brodząc - 25 m, 
c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m. 

1.4.2 Metoda spinningowa: 
1.4.2.1 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. 
1.4.2.2 Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od 
innych wędkujących: 

a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m, 
b/ łowiąc z łodzi - 50 m. 

1.4.3 Metoda trolingowa: 
1.4.3.1 Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest na  akwenach: Wisła, Bachotek, Wądzyń, Ciche, Głowin, 

Sosno Duże, Zbiczno, Płowęż, Mlewiec, Łasin Duży, Nogat, Mełno, Rudnik, Goryń, Trupel w m. Szwarcenowo, 

Radomno, Skarlin, Łąkorz (Łąkorek), Partęczyny Wielkie, Długie, Chełmżyńskie, Wieczno Północne (Bartoszewice), 

Wieczno Południowe (Przydwórz), Rynek oraz na jeziorze Grodno gmina Chełmża i jeziorze Kamionki, wyłącznie na 

jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż trzy haczyki, każdy z 

maksymalnie trzema ostrzami, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem 

pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.  

1.4.3.2 Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych 
wędkujących. 
1.4.4 Metoda muchowa: 
1.4.4.1 Łowienie ryb metodą 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, wskaźnika brań i innych zastępujących je przedmiotów. 
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1.4.4.2 Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych 
wędkujących; 

a/  z brzegu lub brodząc – 25 m, 
b/  z łodzi – 50 m. 

1.4.5 Metoda podlodowa: 
1.4.5.1 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.  
1.4.5.2 Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie 
mniejszą niż 1 m.  
1.4.5.3 Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu czyli 1 godz. przed wschodem słońca 
 i 1 godz. po zachodzie słońca. 
1.4.5.4 Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy 
przechowywać w pojemnikach. 
1.4.5.5 Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych 
wędkujących. 
1.4.5.6 Zabrania się stosowania martwej i żywej ryby jako przynęty. 
1.5 Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka nizinna w tym: obwód rybacki  

nr 2 , 3 i 4 rzeki Wisły , Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka. 

1.6  Jednym łowiskiem jest też:  

a/ rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się: 

                1/odcinek nizinny : od jazu w Samborowie woj.warmińsko-mazurskie do ujścia do rzeki    

                     Wisły z wyłączeniem cieku Dopływ z Nielbarka wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark, 

                2/odcinek krainy pstrąga i lipienia: od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego  

                    w miejscowości   Złotoria , wraz z dopływami. 

b/ rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się:  

               1/ odcinek nizinny : od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie Zbójno-Wojnowo do progu   

                  wodnego w miejscowości Zaręba, z wyłączeniem wód dopływów z    

                   jezior: Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie, 

               2/ odcinek krainy pstrąga i lipienia: od  progu wodnego w miejscowości Zaręba do jej  ujścia do   

                   rz. Drwęcy.  

c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się:  

               1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia do rzeki Drwęcy, 

               2/ odcinek krainy pstrąga i lipienia: od źródeł do ujścia Strugi Górzanki do Brynicy z wyłączeniem   

jezior: Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne, 

d/ Kanał Trynka i jezioro Tarpno. 

 

1.7  Na jeziorach: 

a/  od 1.06. do 31.10. dopuszczalne jest wędkowanie ze środków pływających w porze nocnej. Nie dotyczy jezior 

wyłączonych całorocznie z wędkowania ze środków pływających. W pozostałym okresie dopuszcza się wędkowanie 

ze środków pływających w porze dziennej od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzina przed wschodem słońca do 1 

godziny po zachodzie słońca. 

b/zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni jeziorowej, 

c/ zakaz znakowania łowiska plastikowymi butelkami lub innymi pływającymi przedmiotami, 

d/ zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych  sumów do jezior.  

1.8 Zakaz wędkowania z brzegu, cumowania łodzi, biwakowania, postoju samochodów i przyczep w miejscach do 

wodowania łodzi i czerpania wody.    

 1.9 Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), 

dołach zalewowych rzeki Wisły i Drwęcy, za wyjątkiem koryta głównego rzeki Wisły, Portu Drzewnego i rzeki 

Skarlanki. 

1.10  Zakaz  wędkowania z wszystkich  wysp jeziornych na terenie działania Okręgu PZW Toruń.  

1.11 Zakaz  wędkowania w promieniu 50 metrów od oznaczonych krześlisk (tarlisk).  
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1.12 Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, 

wyrobiskach pożwirowych, starorzeczach rzek, dołach i łachach położonych w międzywalu Wisły. Jeżeli 30.04 

przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” ulega 

skróceniu o ten dzień. 

1.13 Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu do wprowadzenia na wniosek Rady Rejonu okresowego wyłączenia 

całego lub części łowiska z wędkowania lub wprowadzenia zakazu zabierania określonych gatunków ryb w okresie 14 

dni, a w wyjątkowych przypadkach do 30 dni od dnia zarybienia, wraz z poinformowaniem wędkarzy o 

obowiązujących  ograniczeniach z tym związanych m. innymi poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej Okręgu oraz mediach społecznościowych.  

1.14 Miejsce przeznaczone do połowu ryb przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim objęte jest 

pierwszeństwem dostępu dla tej osoby.  

1.15 Terminy konkursów na wodach Rejonu ustala Przewodniczący danego Rejonu. 

1.16 Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego - w sytuacjach pilnych Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest 

do wprowadzania czasowych  ograniczeń na określonych akwenach w powszechnym wędkowaniu i powiadamiania o 

tym właściwych Przewodniczących Rad  Rejonów oraz udostępnienie informacji na stronie internetowej Okręgu. 

 

1.17 Okresy, wymiary ochronne, limity.    

Okresy, wymiary ochronne i limity 

obowiązujące w Okręgu PZW w Toruniu 

w roku 2023 

na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz 

warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z póź. zm.) oraz 

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Toruniu 

 

Nazwa 
gatunku 

Okres ochronny Wymiar ochronny Limit dobowy 
(0:00 – 24:00) 

boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm 1 szt. */ 

brzana od 1.01. do 30.06. do 40 cm 1 szt.**/  

brzanka karpacka Od 15.03. do 15.07. do 20 cm  

certa a/ w rz. Wiśle od zapory we 
Włocławku do jej ujścia – od 
1.09. – 30.11., 
b/ w pozostałych rzekach – od 
1.01. do 30.06. 

do 30 cm 3 szt. **/ 
 
 

głowacica od 1.03. do 31.05. do 70 cm 1 szt. od poniedziałku do 
niedzieli 

jaź ------- do 30 cm 2 szt. ***/ 

jelec ------- do 15 cm  

karp ------- do 30 cm i tylko na 
jeziorze Dzikowo 
do 40 cm; na 
jeziorze Grabowiec 
powyżej 60 cm 

3 szt. **/ 

kleń  ------- do 30 cm 4 szt. ***/ 

lin ------- do 30 cm  4 szt.  

lipień od 1.03. do 31.05. do 30 cm Zakaz zabierania i 
posiadania lipieni.  
 

łosoś a/ w rz. Wiśle i jej dopływach 
powyżej zapory we Włocławku 
– od 1.10. do 31.12., w 

do 50 cm 1 szt. */ 
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pozostałym okresie 
obowiązuje zakaz połowu w 
czwartki, piątki, soboty i 
niedziele, 
b/ na odcinku rz. Wisły od 
zapory we Włocławku do jej 
ujścia – od 1.12. do końca 
lutego, w okresie od 1.03. do 
31.08. obowiązuje zakaz 
połowu w piątki, soboty i 
niedziele, 
c/ w pozostałych rzekach – od 
1.10. do 31.12. 

miętus od 1.12. do końca lutego. do 30 cm 2 szt.  

okoń od 1.04. do 30.04. do 20 cm i powyżej 
35 cm 

10 szt. 

pstrąg potokowy od 1.09. do 31.12. do 35 cm Zakaz zabierania i 
posiadania pstrągów 
potokowych. 

rozpiór ------ do 25 cm  

sandacz od 1.01. do 31.05.  
 

do 50 cm i powyżej 
90 cm  

2 szt. */ Zakaz zabierania i 
posiadania sandacza w 
miesiącu grudniu 

sapa od 1.04. do 31.05. do 25 cm  

sieja od 15.10. do 31.12. do 35 cm 2 szt. */ 

sielawa od 15.10. do 31.12. do 18 cm  

sum od 1.01. do 31.05. do 70 cm i tylko na 
rzece Wiśle 
powyżej 180 cm 

3 szt. na rz. Wiśle 

szczupak od 1.01. do 30.04.  do 50 cm i powyżej 
90 cm 

2 szt. */ Zakaz zabierania i 
posiadania szczupaka w 
miesiącu grudniu 

świnka od 1.01. do 15.05. do 25 cm 2 szt. **/ 

troć wędrowna - na odcinku rz. Wisły od 
zapory we Włocławku do jej 
ujścia – od 1.12. do końca 
lutego; w okresie od 1.03. do 
31.08. obowiązuje zakaz 
połowu w piątki, soboty i 
niedziele, 
- w pozostałych rzekach od 
1.10. do 31.12. 

do 50 cm 1 szt.*/ 

troć jeziorowa od 1.09. do 31.01. do 50 cm 2 szt. */ 

węgorz od 1.12. do 31.03. do 60 cm 2 szt. 

wzdręga ------ do 15 cm  

 

Limit dobowy (0.00-24.00): 

*/ troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń – łącznie 2 szt. 

**/ certa i świnka 4 szt. łącznie obydwa gatunki;  brzana- 1 szt., karp – 3 szt. – łącznie obydwa gatunki - 3 

szt.  
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Na wodach Okręgu PZW w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania pstrągów 

potokowych i lipieni. 

 ***/ jaź, kleń (łącznie) – 4 szt. 

Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg  

w ciągu doby.   

Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga 

źródlanego oraz wzdręgi. 

ZAKAZ POŁOWÓW: 

- minogi prawnie chronione – wszystkie gatunki, 

- alosa, 

- babka czarna, 

- babka czarnoplamka, 

- babka mała, 

- babka piaskowa, 

- brzanka, 

- ciosa, 

- dennik, 

- głowacz pręgopłetwy, 

- głowacz biało płetwy, 

- igliczniowate – wszystkie gatunki, 

- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy, 

- kiełb białopłetwy, 

- kiełb Kesslera, 

- kozy – wszystkie gatunki, 

- kur rogacz, 

- parposz, 

- piekielnica, 

- piskorz, 

- pocierniec, 

- różanka, 

- strzebla błotna, 

- śliz, 

- rak błotny, 

- rak szlachetny, 

- taśmiak długi. 

 

Wędkarze wędkujący na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu nie mogą podejmować działań 

zmierzających do łowienia jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) ze względu na objęcie tego gatunku ścisłą 

ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134). 

 

1.19 Rejestracja połowów ryb: 

Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą X 

Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW Okręgu Toruń wędkarz ma obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy 

sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy  

uzupełnić  przed zejściem z łowiska  o liczbę i gatunki złowionych ryb .  

Bezpośrednio po złowieniu istnieje obowiązek wpisania do rejestru połowów przeznaczonych do zabrania: ryb 

łososiowatych, szczupaka, sandacza i węgorza. Dotyczy to także konkursów wędkarskich.  

Rejestr połowów należy zwrócić podczas wykupu składki na ochronę i zagospodarowanie wód na kolejny rok 

skarbnikowi koła PZW. 
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W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie później niż do końca roku kalendarzowego  

w kole lub Okręgu PZW lub podczas wykupu składki całorocznej na  ochronę i zagospodarowanie wód  na rok 

następny u skarbnika Koła. 

Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód  skarbnik Koła powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez 

osobę kupującą składki,  za rok poprzedni. 

2. Opłaty egzaminacyjne. 

2.1  W roku 2023 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egzaminów na karty wędkarskie przez komisje 

egzaminacyjne działające przy Okręgu PZW Toruń. Uwaga: komisje egzaminacyjne nie są uprawnione do 

przeprowadzania egzaminów i wydawania zaświadczeń o ich zdaniu osobom z innego powiatu .  

2.2 Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca przy biurze Okręgu PZW Toruń jest upoważniona  

do przeprowadzania w wyjątkowych sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską.  

2.3   Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych organizmów żyjących w wodzie  

(Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zmianami). 

2.4  Opłaty egzaminacyjne:   

30,00 zł  – podstawowa,                                                             

                                               5,00 zł  -  ulgowa, dla osób powyżej 70 roku życia, 

1,00 zł  –   dla osób posiadających nieważną kartę wędkarską (tj. wydaną do 31.01.1997 r.). 

Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 – tego roku życia (wiek ustala się na podstawie ważnej 

legitymacji szkolnej) oraz kobiety zwolnione są z opłat egzaminacyjnych. 

2.5  Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomniejszone o podatek VAT, pozostają w całości w kole, przy 

którym działa komisja egzaminacyjna.  

3. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca w szczególnych przypadkach mają prawo do sprzedaży 

składek członkowskich ogólnozwiązkowych i/ lub składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód. Biuro 

Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca mają obowiązek systematycznego przekazywania, nie później niż 

do 15.11. danego roku, kartotek członkowskich wraz ze zdanym rejestrem połowu do kół – wskazanych przez 

wędkarzy.  

4. POROZUMIENIA – informacje nt. podpisanych i zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu lub jego Prezydium 

porozumień z innymi Okręgami na wędkowanie będzie można uzyskać w biurze Okręgu PZW Toruń oraz zostaną one 

podane na stronie www.pzw.torun.pl. 

 

5. Zasady wnoszenia składek członkowskich. 

UWAGA: Wniesione składki i opłaty na wędkowanie nie podlegają zwrotowi. 

5.1 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce  

w roku 2023 – zgodnie z Uchwałą nr 52/IX/2022 ZG PZW Warszawa z dnia 24.09.2022 r. w sprawie ustanowienia 

składki członkowskiej na 2023 r.  

Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską  ogólnozwiązkową  nie później niż do 30.04. każdego 

roku (§ 14 ust. 1 punkt 8 Statutu PZW). Jeżeli składka nie zostanie opłacona do dnia 30 kwietnia – członkostwo w 

PZW ustaje, aby zostać ponownie członkiem PZW należy wnieść począwszy od dnia 1 maja zgodnie z § 12 ust. 1 

punkt 3 Statutu PZW wpisowe (w roku 2023  dla członka zwyczajnego w wysokości 30,00 zł,  a dla członka uczestnika  

15,00 zł lub 0,00 zł zgodnie z uchwałą koła o wpisowym dla członka uczestnika) oraz składkę członkowską 

ogólnozwiązkową.  

5.2 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód można opłacać po wniesieniu składki członkowskiej 

ogólnozwiązkowej.  

5.3 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  całoroczne - 

obejmują okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

5.4 Istnieje możliwość wnoszenia składek  członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie sposoby 

i metody wędkowania w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze składką członkowską ogólnozwiązkową) upoważnia 

do wędkowania do 31 marca 2023 r. Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający opłaconą I ratę. 

5.5 Istnieje możliwość wniesienia dopłaty do składki:  

a/ dla osób posiadających wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2023 – bez rzeki Wisły na wszystkie sposoby i 

metody wędkowania, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu na wszystkie sposoby i metody 

wędkowania: 

http://www.pzw.torun.pl/


37 
 

- składka podstawowa w wysokości 146,00 zł, 

- składka ulgowa: 

-  dla osób odznaczonych złotą lub srebrną odznaką PZW oraz dla członków PZW z 

udokumentowanym 40-letnim stażem w PZW w wysokości 65,00 zł, 

- dla członków PZW powyżej 65 roku życia w wysokości 56,00. 

b/ dla osób posiadających wcześniej wykupioną rzekę Wisła jako jedno łowisko na wszystkie sposoby i metody 

wędkowania, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu na wszystkie sposoby i metody wędkowania: 

- składka podstawowa 95,00 zł  

- składka ulgowa: 

 dla osób odznaczonych złotą lub srebrną odznaką PZW oraz dla członków PZW z 

udokumentowanym 40-letnim stażem w PZW w wysokości 30,00 zł, 

- dla członków PZW powyżej 65 roku życia w wysokości 26,00. 

5.5.1 Do ulgowych składek członkowskich  całorocznych na ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie wody 

Okręgu mają prawo:    

1/osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW,                                                                            

2/osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski w PZW, 

3/osoby powyżej 65-tego roku życia. 

5.5.2 Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 17-tego do 24-tego roku życia składka członkowska na 

ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie metody i sposoby wędkowania wynosi 50,00 zł.  

5.5.3 Młodzież ucząca się - członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu uiszczają składkę członkowską na ochronę  
i zagospodarowanie wód w wysokości 10,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność z młodzieżą. Osoby te 
po wniesieniu składek posiadają uprawnienia do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach 
ogólnodostępnych PZW na terenie całego kraju.  
5.5.4 Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko 
w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.  
5.5.5 Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską ogólnozwiązkową oraz składkę członkowską  
na ochronę i zagospodarowanie wód podstawową lub ulgową  na wszystkie wody zawierającej wszystkie metody i 
sposoby wędkowania na rok 2023 (395,00 zł lub 250,00 zł lub 196,00 zł), na jedno łowisko bez rzeki Wisły 
zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (249,00 zł lub 185,00 zł lub 140,00 zł) lub na rzekę Wisłę 
zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (300,00 zł lub 220,00 zł lub 170,00 zł) ma prawo po 
wykupieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej do wykupienia składki członkowskiej na ochronę i 
zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania  o 
wartości 25,00 zł, na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 
25,00 zł lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 25,00 zł. Każda z w/w 
osób ma prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska  i limitu.  
5.6 Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz 

składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 100,00 zł, wnosić będą w swoim 

macierzystym Kole. Uprawnia ona ich do wędkowania na wodach PZW użytkowanych przez Okręg PZW Toruń, 

zawierając w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania. 

5.7 Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” po wniesieniu składki 

członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód zawierającej 

wszystkie metody i sposoby wędkowania w wysokości 100,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń 

20,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Toruń. Pozwolenia „Za zasługi 

dla rozwoju wędkarstwa„ Skarbnik Koła będzie odbierał w biurze Okręgu po wcześniejszym przedstawieniu imiennej 

listy uprawnionych osób z podaniem numerów ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje zainteresowanym w/w 

pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zainteresowanego w macierzystym Kole składki członkowskiej 

ogólnozwiązkowej.  

Przyznanie tych ulg podlega wnikliwej analizie Rad Rejonów. 

5.8 Osoby niezrzeszone w PZW mają prawo do wniesienia całorocznej opłaty na wszystkie wody Okręgu Toruń na 

wszystkie metody i sposoby wędkowania (pełna) w wysokości 750,00 zł, niepełnej na rzekę Wisłę w wysokości 

700,00 zł  lub  niepełnej na 1 jezioro w wysokości 690,00 zł. Osoby niezrzeszone mają również możliwość wykupienia 

opłat okresowych na 1, 3 i 7 dni. 

5.9 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód - okresowe. 

5.9.1 Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin. Składki członkowskie na ochronę  

i zagospodarowanie wód  okresowe 3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.  
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5.9.2 Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe wpisuje: dzień, 

godzinę rozpoczęcia wędkowania oraz dzień i godzinę zakończenia wędkowania.  

PRZYKŁAD 

  wędkowanie na 1 dzień (jedną  dobę):                                                                                         

od dnia 21 maja 2023 r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2023 r. do godziny 16.00                                                                                                 

lub dnia 21 maja 2023 r. od godziny 00.00 do godziny 24.00. 

PRZYKŁAD 

 wędkowanie na 3 dni:  

od dnia 1 maja 2023 r. godzina 15.01 do dnia 4 maja 2023 r. do godziny 15.00  

lub od dnia 1 maja 2023 r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2023 r. godzina 24.00. 

PRZYKŁAD 

 wędkowanie na 7 dni : 

 od dnia 1 maja 2023 r. godzina 12.01 do dnia 8 maja 2023 r. do godziny 12.00                  

 lub od dnia 1 maja 2023 r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2023 r. godzina 24.00.    

5.9.3 Dla członków PZW obowiązują składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód (pełne) okresowe: 

 na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu, zawierają w sobie wszystkie 

metody i sposoby wędkowania, 

 na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu, na wszystkie sposoby 

i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu. 

Dla osób niezrzeszonych obowiązują opłaty okresowe: 

 na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania, 

 na wody  Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu.  

5.9.4 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe dla członków PZW mogą opłacać tylko 

osoby posiadające wykupioną, aktualną składkę członkowską ogólnozwiązkową na rok 2023.  

5.9.5 Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć w zawodach (konkursach) wędkarskich, zobowiązani są 

posiadać wykupioną całoroczną lub okresową (na dzień odbycia zawodów) składkę członkowską na ochronę i 

zagospodarowanie wód na wodach Okręgu Toruń. Posiadanie wykupionej tylko składki członkowskiej 

ogólnozwiązkowej nie upoważnia do wędkowania podczas zawodów (konkursów) wędkarskich. Powyższa zasada 

dotyczy również innych wędkarzy rozgrywających zawody wędkarskie na wodach Okręgu Toruń – po uzyskaniu 

zgody Zarządu Okręgu. 

5.10 Opłata składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie 

wód rocznych i okresowych za pośrednictwem internetu. 

Opłat składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód 

rocznych i okresowych zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r., można dokonywać 

za pośrednictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl), zakładka „Opłata składek rocznych i 

okresowych”. Po uzupełnieniu swoich danych wraz z wyborem Koła (dotyczy zakupu składek członkowskich 

ogólnozwiązkowych) oraz dokonaniu opłaty. Na podany adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty zostanie 

automatycznie wysłane, wypełnione komputerowo zezwolenie wraz z rejestrem, na którym znajduje się opis opłaty. 

Na zezwoleniu elektronicznym nie obowiązuje hologram oraz faksymile członka Prezydium Zarządu Okręgu.  

Następnie zezwolenie wraz z rejestrem oraz dowód wpłaty należy wydrukować i mieć przy sobie (wraz z kartą 

wędkarską oraz legitymacją członkowską) podczas wędkowania.  

W przypadku zmiany Koła przy wykupywaniu składek członkowskich ogólnozwiązkowych za pośrednictwem 

internetu, wędkarz zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia swojej kartoteki do nowo wybranego Koła. 

Za pośrednictwem internetu opłat nie mogą dokonać i w tym celu powinni udać się do Koła: 

- wędkarze, którzy dokonują opłat w PZW po raz pierwszy, w celu założenia kartoteki oraz wyrobienia legitymacji 

członkowskiej, 

- członkowie PZW uprawnieni m.in. do następujących ulg: na współmałżonka, z tytułu 40-letniego stażu w PZW oraz 

osoby odznaczone złotą odznaką PZW z wieńcami, w celu weryfikacji danych potrzebnych do uznania ulgi. 

6. Uwaga:  

6.1   Osoba kupująca opłatę  okresową  na ochronę i zagospodarowanie wód zobowiązana jest do legitymowania się 

podczas jego  zakupu kartą wędkarską, a w przypadku zakupu składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie 

wód dla członków PZW, również legitymacją członkowską z wykupioną uprzednio składką członkowską 

ogólnozwiązkową na 2023 rok. 

http://www.pzw.torun.pl/
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6.2 Zgodnie z uchwałą XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 22.04.2022 r. i Uchwałą nr 52/IX/2022 ZG PZW  

z 24.09.2022 r.: 

a) Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej: 

 młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat – 75%, 

 odznaczeni srebrną odznaką PZW – 25% 

 odznaczeni złotą odznaką PZW- 50%, 

 odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75%, 

 osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – 50%. 

b) Członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu mają prawo do ulgi w zakresie wpisowego – do 100% oraz w składce 

członkowskiej ogólnozwiązkowej – 75%,  

c) Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania 

zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach użytkowanych przez PZW. 

6.3  Ulgi w składkach członkowskich ogólnozwiązkowych oraz na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków 

PZW stosuje się w roku kalendarzowym, w którym osoba zainteresowana nabywa lub traci prawo do skorzystania z 

ulgi.  

6.4  40-letni staż członkowski ustala się na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub innych dokumentów. 

6.5  Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 17-tego do 24-tego roku życia stosuje się za okazaniem 

ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.  

6.6  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek …” numeru dokumentu (np. legitymacji 

szkolnej), który potwierdza prawo do zastosowania ulgi w składce.  

6.7  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek ….” w przypadku sprzedaży składek 

członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  na jedno łowisko (jezioro, rzeka) – nazwę tego akwenu.  

6.8  Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i składce na ochronę i zagospodarowanie wód z tytułu 

odznaczeń honorowymi odznakami PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia 

lub wpisu o posiadanym odznaczeniu do legitymacji członkowskiej – potwierdzonym przez Prezesa Koła lub biuro 

Okręgu.  

6.9  Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW mają tylko osoby posiadające aktualną kartę 

wędkarską (w tym: członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, z obowiązku posiadania karty wędkarskiej 

zwolnieni są cudzoziemcy), przestrzegające obowiązujących zasad, po opłaceniu stosownych, obowiązujących 

składek. 

6.10 Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2023 są 

zobowiązane zdać rejestr połowów (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) za rok 2022 i pobrać taki rejestr 

(znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) na 2023 rok. 

6.11 W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży składek członkowskich na ochronę  

i zagospodarowanie wód wszystkich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, a także przy sprzedaży 

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca obowiązki 

związane ze sprzedażą składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich na ochronę  

i zagospodarowanie wód  poniesie konsekwencje finansowe - zostanie obciążona równowartością wadliwie 

wystawionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód.   

6.12 Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych Rozporządzeniem Wojewody/Marszałka 

Sejmiku kujawsko-pomorskiego oraz Wojewody/Marszałka warmińsko-mazurskiego obrębów ochronnych ryb, w 

tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych obrębami ochronnymi. 

 Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze Okręgu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, 

na stronie internetowej www.pzw.torun.pl. 

7. W związku z działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa wód i wędkarzy Okręg PZW w Toruniu prowadzi monitoring 

wód i brzegów rzek oraz jezior. Działania te mają na celu ograniczenie kłusownictwa oraz zanieczyszczenia brzegów 

zbiorników wodnych. 

http://www.pzw.torun.pl/
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Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 ZG PZW 

z dnia 20 września 2019 r. 
 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 

I. WSTĘP 

Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do 

rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu  

i ochrony ryb. 

Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów 

ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów 

Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i 

osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych 

w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa. 

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym, z późniejszymi zmianami. 

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

przebywający w Polsce. 

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat 

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

5. Członek PZW do 14 lat 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 rybkę; 

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za 

przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz 

zasad etyki wędkarskiej; 

- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami; 

- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu 

pozostałych ww. uregulowań. 

6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, 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 rybkę. 

Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego 



41 
 

wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 

ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. 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 Krainy Pstrąga i 

Lipienia. 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.  

9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach 

Organizacji Sportu Wędkarskiego”.  

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez 

uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie. 

2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa. 

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

wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:  

a) funkcjonariuszy Policji, 

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej, 

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej, 

d) strażników Straży Leśnej, 

e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,  

f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach, 

g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa. 

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby 

i przynęty. 

3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez 

uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie 

śródlądowym i Statutu PZW. 

V. INFORMACJE KOŃCOWE 

Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku 

Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa,  
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w tym:  

- ustawa z dnia 20 lipca 2017  Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz.624 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2168), 

- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2020 r., poz. 2261 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o lasach ( Dz.U. z 2021r., poz. 1275 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2020 r., poz. 638), 

 oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw. 
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Strona 45 

7. WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW 

KOMENDANTÓW POWIATOWYCH SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 

ORAZ INSPEKTORÓW OCHRONY WÓD OKRĘGU PZW W TORUNIU 

 

Lp. Powiat Numery telefonu 

1. Brodnica 604 591 422 

2. Chełmno 603 682 479 

3. Golub - Dobrzyń 604 280 261 

4. Grudziądz 510 184 710  

664 056 165 

5. Nowe Miasto Lubawskie 606 281 979 

6. Toruń 723 768 515 

692 094 641 (posterunek Chełmża) 

7. Wąbrzeźno 607 885 538 

8. Straż Ochrony Wód – Grupa Grzmięca 600 976 245 

9. Straż Ochrony Wód – Grupa Grudziądz 664 056 165 
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W Ę D K A R Z U! 

 

Podczas wędkowania na wodach Okręgu PZW Toruń 

jesteś zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Amatorskiego 

Połowu Ryb oprócz obowiązujących w roku 2023  

dodatkowych zasad wędkowania, wymiarów i okresów ochronnych 

(zawartych w niniejszym wydawnictwie) – 

zgodnie z Uchwałą nr 269/2020  

Zarządu Okręgu PZW Toruń 

z dnia 4.11.2020 r. 

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu  

5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, 

jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

 

W roku 2023 członek PZW po wizycie u skarbnika macierzystego Koła wyjedzie na ryby posiadając: 

kartę wędkarską, legitymację członka PZW, do której skarbnik wklei znaczki składki członkowskiej PZW 

– ogólnozwiązkowej, znaczki składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Wszystkie znaki 

zabezpieczone są paskiem holograficznym z rokiem, w którym obowiązują, wykonane są na papierze 

samoprzylepnym. Znaki wklejane do legitymacji nie podlegają zabezpieczeniu osobnym hologramem. 

Do tego otrzyma druk całorocznego zezwolenia na amatorski połów ryb połączony z rejestrem połowów 

ryb, na którym będzie wklejony hologram zabezpieczający przed fałszerstwami kwitując odbiór tych 

wszystkich dokumentów.   
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Strona 3 – OKŁADKI 

KALENDARZ na 2023 rok 
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Strona 4 - OKŁADKA 

K O L E G O    W Ę D K A R Z U 

Jeżeli zauważysz nad wodą coś wyjątkowego, 
godnego uwagi lub niepokojącego 

nie bądź obojętny! 
 

Miejsca, gdzie natychmiast można zgłosić 
STWIERDZONE PRZEJAWY KŁUSOWNICTWA to: 

Koła PZW w Toruniu 
Okręg PZW w Toruniu 56 622 36 32 

Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca 56 493 91 49 
Społeczna Straż Rybacka w danym Rejonie  

Państwowa Straż Rybacka Bydgoszcz 52 341 38 57 
Państwowa Straż Rybacka Toruń 56 611 51 93, 604 420 258 

Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej Toruń 604 420 258 
Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej Grudziądz 664 056 

165 
Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej Grzmięca 600 976 

245 
Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej Olsztyn 89 523 22 13 

Posterunek Rejonowy Państwowej Straży Rybackiej  Nowe Miasto 
Lubawskie 668 872 629 

Policja 112, 997 
Jeżeli zauważysz oznaki zatrucia wód lub śnięcia ryb informuj: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
Bydgoszcz 52 582 64 66 

Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
Toruń 56 611 52 29 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
Olsztyn 89 612 34 56 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
www.pzw.torun.pl 

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód możesz kupić: 
1) w najbliższym Kole PZW 
2) w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca, tel. 56 493 91 49 
3) w Okręgu PZW w Toruniu ul. Słowackiego 80, tel. 56 622 36 32 
4) za pomocą strony internetowej https://rejestr.pzw.torun.pl/ 

http://www.pzw.torun.pl/

