
 

 

ROZPORZĄDZENIE 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych 

wodach powierzchniowych płynących 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 652 zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach 

powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2016 r. poz. 3481, Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2016 r. poz. 3970, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 4261, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z 2016 r. poz. 5818, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 8700, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z 2016 r. poz. 3229, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3860, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. 

poz. 5200, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 3051, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

z 2016 r. poz. 3888, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 6026) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 „Wykaz obwodów rybackich rzeki Wisła”: 

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 

1. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

WISŁA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od granicy 

regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu wodnego Górnej Wisły 

stanowiącej linię prostopadłą do przeciwległego brzegu w 295+200 km 

biegu rzeki Wisła do ujścia rzeki Wieprz, wraz z wodami jej 

dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych 

o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód 

tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Wyżnica, Kamienna, Krępianka, 

Iłżanka, Zwolenka, Chodelka, Bystra i Kurówka. 

”, 

b) poz. 5 otrzymuje brzmienie: 

„ 

5. 

OBWÓD RYBACKI 

ZBIORNIKA 

WŁOCŁAWSKIEGO 

NA RZECE WISŁA - NR 5 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki 

Mołtawa do granicy regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu 

wodnego Dolnej Wisły stanowiącej linię prostopadłą do 

przeciwległego brzegu w 684+000 km biegu rzeki Wisła, wraz 

z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników 
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wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub 

odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Mołtawa, Skrwa 

Lewa, Skrwa Prawa, Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka, 

Wierzniczka, Bętlewianka i Chełmiczka. 

”; 

2) w załączniku nr 2 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Wisła, z wyłączeniem zlewni rzeki        

Narew”: 

a)  poz. 8 - 10 otrzymują brzmienie: 

„ 

8. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

CHODELKA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Chodelka od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody 

starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym 

naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki. 

9. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

BYSTRA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bystra od jej źródeł do jej ujścia 

do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy 

i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym 

dopływie lub odpływie do wód tej rzeki. 

10. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

KURÓWKA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kurówka od jej źródeł do jej 

ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody 

starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym 

naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki. 

”; 

b) poz. 21 otrzymuje brzmienie: 

„ 

21. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

TYŚMIENICA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Tyśmienica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wieprz, 

b) rzeki Piwonia od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Tyśmienica, z 

wyłączeniem dopływów w granicach Poleskiego Parku Narodowego, 

c) rzeki Piwonia Stara, 

d) rzeki Bystrzyca Północna od jej źródeł do jej ujścia do rzeki 

Tyśmienica, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych 

zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków. 

”, 

c) poz. 53 otrzymuje brzmienie: 

„ 

53. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

WOLBÓRKA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Wolbórka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Pilica, 

b) rzeki Miazga od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka, łącznie 

z wodami zbiornika Kotliny, 
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c) rzeki Moszczanka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka,  

d) rzeki Bielina (Czarna) od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka, 

- wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych 

zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków. 

”, 

d) poz. 62 otrzymuje brzmienie: 

„ 

62. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

MROGA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Mroga od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Bzura, 

b) zbiornika Rochna, 

c) zbiornika Lisowice, 

d) zbiornika Stare Koluszki, 

e) zbiornika Rogów PGR, 

f) zbiornika Jasień, 

g) zbiornika Kołacin Praga, 

h) zbiornika Kołacin, 

i) zbiornika Wierzbówka, 

j) zbiornika Mroga, 

k) zbiornika Walewice, 

l) zbiornika "Huta Józefów" - Osiny, 

m) zbiornika Mrożyczka w miejscowości Głowno, 

n) zbiornika w miejscowości Bogdanka, 

o) rzeki Mrożyca od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Mroga, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych 

zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków. 

”, 

e) poz. 72 otrzymuje brzmienie: 

„ 

72. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

SKRWA LEWA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Skrwa Lewa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła, 

b) jeziora Lucieńskiego, 

c) zbiornika Soczewka, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych 

zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie 

lub odpływie do wód tych cieków. 

”, 

f) uchyla się poz. 117; 
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3) w załączniku nr 3 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Narew, z wyłączeniem zlewni rzek:        

Biebrza i Pisa”: 

a) poz. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 

2. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

NAREW - NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Narew na odcinku od czoła zapory zbiornika Siemianówka 

do osi podłużnej mostu drogowego w Surażu, 

b) rzeki Narewka od granicy państwa do ujścia do rzeki Narew, 

z wyłączeniem odcinków: w granicach Białowieskiego Parku 

Narodowego oraz w granicach rezerwatu przyrody Wysokie Bagno, 

c) rzeki Turośnianka od źródeł do granicy Narwiańskiego Parku 

Narodowego, 

d) rzeki Czaplinianka od źródeł do granicy Narwiańskiego Parku 

Narodowego, 

e) rzeki Awissa od źródeł do granicy Narwiańskiego Parku 

Narodowego, 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych 

zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym 

dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. 

”, 

b) poz. 16 otrzymuje brzmienie: 

„ 

16. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA OMULEW 

W ZLEWNI RZEKI 

OMULEW - NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Gim, 

wraz z wodami dopływów i odpływem do jeziora Omulew, 

b) jeziora Omulew, 

wraz z rzeką Omulew na odcinku od wypływu z jeziora Omulew do 

przepławki, 

c) jeziora Koniuszyn, 

d) strugi Koniuszyn łączącej jeziora Omulew i Koniuszyn, 

e) jeziora Dłużek (w gminie Nidzica), 

f) jeziora Trzciano (Trzcinowe, Trzcinno), 

g) jeziora Czarne, 

wraz z wodami dopływów i odpływem do jeziora Omulew, 

h) jeziora Dłużek (w gminie Jedwabno), 

i) jeziora Duże Łabuny, 

j) jeziora Małe Łabuny, 

k) jeziora Czarny Piec, 

wraz z łączącymi ww. jeziora ciekami i odpływem z jeziora Czarny 

Piec do cieku Czarna Rzeka, 

l) jeziora Priamy, 
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m) jeziora Kuchnia, 

n) jeziora Kwiatkowo, 

o) jeziora Blejek (Blejk), 

p) jeziora Stryjewko (Ostrówkowe, Strówko), 

wraz z połączeniami i odpływem cieku Czarna Rzeka do jego ujścia 

do rzeki Omulew. 

”, 

c) poz. 58 otrzymuje brzmienie: 

„ 

58. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

KRZNA - NR 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Krzna od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug w rejonie wsi 

Neple, 

b) rzeki Klukówka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna oraz 

zbiornik Terebela 

c) rzeki Krzna Północna od źródeł w rejonie wsi Role w powiecie 

łukowskim do połączenia z rzeką Krzna Południowa, 

d) rzeki Krzymosza od źródeł w rejonie wsi Tęczniki w powiecie 

siedleckim do jej ujścia do rzeki Krzna Północna, 

e) rzeki Piszczanka od źródeł w rejonie wsi Harachowsty w powiecie 

łosickim do jej ujścia do rzeki Krzna Północna, 

f) rzeki Krzna Południowa od źródeł w rejonie wsi Żdżary do 

połączenia z rzeką Krzna Północna, 

g) Kanału Wieprz – Krzna, 

h) rzeki Złota Krzywula od źródeł w rejonie osady Huszlew 

w powiecie łosickim do jej ujścia do rzeki Krzna, 

i) rzeki Dziegciarka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna, 

j) rzeki Walim od źródeł do jej ujścia do rzeki Klukówka, 

k) rzeki Rudka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna, 

l) rzeki Danówka od źródeł do jej ujścia do rzeki Rudka, 

m) rzeki Zielawa od źródeł w rejonie wsi Mosty w powiecie 

parczewskim do jej ujścia do rzeki Krzna, 

n) rzeki Krynica od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, 

o) rzeki Żylawa od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa 

p) rzeki Rozwadówka od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, 

q) rzeki Muława od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, 

r) rzeki Grabarka od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, 

s) rzeki Żarnica od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, 

t) rzeki Lutnia od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, 

u) rzeki Pomarenka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna, 

w) rzeki Czapelka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna, 
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wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych 

zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym 

dopływie lub odpływie do wód tych cieków. 

”; 

4) w załączniku nr 4: „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Biebrza” poz. 24 otrzymuje brzmienie: 

„ 

24. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA TOBOŁOWO 

W ZLEWNI RZEKI 

ROSPUDA - NR 12 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Tobołowo, 

b) jeziora Kopanica, 

wraz z wodami cieku łączącego te jeziora. Obwód znajduje się 

w gminie Nowinka w miejscowości Kopanica. 

”; 

5) w załączniku nr 5 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa”: 

a) po poz. 39 dodaje się poz. 39a w brzmieniu: 

„ 

39a. OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA PAWEŁEK 

W ZLEWNI RZEKI PISA - 

NR 39A 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Pawełek. 

Obwód znajduje się w gminie Piecki. 

”, 

b) poz. 53 otrzymuje brzmienie: 

„ 

53. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BOROWE 

W ZLEWNI RZEKI PISA - 

NR 53 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Borowe, 

b) jeziora Dybowskie, 

c) jeziora Skrodzkie, 

d) rzeki Święcek na odcinku do połączenia z rzeką Różynka, 

e) rzeki Różynka od wypływu z jeziora Dybowskie do połączenia 

z rzeką Święcek, 

f) rzeki Dybówka na całej długości. 

Obwód znajduje się w gminie Prostki. 

”, 

c) poz. 64 otrzymuje brzmienie: 

„ 

64. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA WĄDOŁEK 

DUŻY W ZLEWNI RZEKI 

PISA - NR 64 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Wądołek Duży, 

b) jeziora Wądołek Mały, 
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c) rzeki Rybnica (Wądołek) na odcinku od osi podłużnej mostu 

drogowego Piskorzewo - Jeże do jeziora Wądołek Duży. 

”; 

6) w załączniku nr 6 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Łyna”: 

a) poz. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 

2. 
OBWÓD RYBACKI RZEKI 

ŁYNA - NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Łyna na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze Orłowo – 

Wólka Orłowska do jeziora Łańskie, 

b) strugi Wólka na całej długości, 

c) jeziora Boleńskie (Bolejny), 

d) jeziora Wóleckie (Wólka), 

e) jeziora Odnoga, 

f) jeziora Orłowo Wielkie (Orłowo, Orłowskie), 

g) jeziora Krzyżewko (Krzyż), 

h) jeziora Brzezinek (Małe Brzeźno), 

i) jeziora Brzeźno (Duże Brzeźno), 

j) jeziora Linówek, 

k) jeziora Marózek (Morze), 

l) jeziora Kiernoz Mały, 

m) jeziora Kiernoz Wielki, 

n) jeziora Klimut (Klimont), 

o) jeziora Sarąg Wielki, 

p) jeziora Sarąg Mały, 

wraz z wodami dopływów i cieków łączących jeziora o których 

mowa w lit. c - p z rzeką Łyną. Obwód znajduje się w gminach: 

Nidzica i Olsztynek. 

”, 

b) poz. 15 otrzymuje brzmienie: 

„ 

15. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA KOŚNO 

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA - 

NR 15 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Łajskie, 

b) jeziora Kośno, 

c) jeziora Purdzkie (Purdy), 

wraz z wodami cieków łączących te jeziora i odpływu z jeziora 

Purdy do rzeki Kośna, 

d) rzeki Kośna na odcinku od wypływu z jeziora Kośno do jazu 

piętrzącego przy Pajtuńskim Młynie. 

Obwód znajduje się w gminie Purda. 
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”, 

c) poz. 27 otrzymuje brzmienie: 

„ 

27. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA ORZYC MAŁY 

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA - 

NR 27 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Orzyc Mały. Obwód znajduje 

się w gminie Barczewo. 

”, 

d) poz. 33 otrzymuje brzmienie: 

„ 

33. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA RASZĄG 

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA - 

NR 33 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rasząg wraz z wodami 

odpływu do jeziora Rzeckie. Obwód znajduje się w gminie 

Biskupiec. 

”, 

e) poz. 40 otrzymuje brzmienie: 

„ 

40. 

OBWÓD RYBACKI RZEKI 

PISA - NR 1 W ZLEWNI 

RZEKI ŁYNA 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Pisa na odcinku od miejsca połączenia z rzeką Dobrążka do 

przepustu pod drogą Łęgajny - Barczewko, 

b) rzeki Wipsówka na odcinku od przepustu drogowego w 

miejscowości Wipsowo do jej ujścia, 

wraz z wodami ich dopływów 

oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym 

bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych 

odcinków. 

Obwód znajduje się w gminie Barczewo. 

”, 

f) po poz. 42 dodaje się poz. 42a w brzmieniu: 

„ 

42a. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA TRACKIE 

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA - 

NR 41A 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Trackie wraz z wodami 

odpływu do jeziora Wadąg. 

Obwód znajduje się w gminie Olsztyn. 

”, 

g) poz. 69 otrzymuje brzmienie: 

„ 

69. OBWÓD RYBACKI RZEKI 

GUBER W ZLEWNI RZEKI 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Guber na odcinku od źródeł do jej ujścia do rzeki Łyna, 
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ŁYNA - NR 68 b) jeziora Guber, 

c) jeziora Martiany, 

d) jeziora Kiersztanowskie (Kersztanowskie, Kierstynówko), 

e) jeziora Tuchel, 

f) jeziora Moj (Mój), 

g) jeziora Siercze, 

h) jeziora Kwiedzińskie, 

i) jeziora Pieckowskie, 

j) jeziora Jutrkowskie (Tolkowskie, Święta Lipa), 

k) jeziora Bałtyk (Siemki), 

l) rzeki Dajna od wypływu z jeziora Dejnowa do jej ujścia do rzeki 

Guber, 

m) rzeki Sajna na odcinku od przepustu przy Grodzkim Młynie 

w Reszlu do jej ujścia do rzeki Guber, 

n) jeziora Jasna Woda, 

o) jeziora Babienieckie (Babieniec), 

p) rzeki Liwna z dopływami od przepustu na drodze Solanka - 

Srokowo, 

wraz z wodami dopływów i odpływów do jezior o których mowa 

w lit. b – k oraz lit. n – o. Obwód znajduje się w gminach: Sępopol, 

Kętrzyn, Ryn, Reszel i Korsze oraz w gminach Barciany, Srokowo 

i Bisztynek. 

”, 

h) poz. 73 otrzymuje brzmienie: 

„ 

73. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DŁUGIE (SINIEC 

WIELKI) W ZLEWNI 

RZEKI OMET - NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Długie (Siniec Wielki), 

b) jeziora Okrągłe (Siniec Mały), 

wraz z wodami odpływu z jeziora Okrągłe do przepustu na drodze 

Solanka - Silec. Obwód znajduje się w gminie Srokowo. 

”, 

i) poz. 74 otrzymuje brzmienie: 

„ 

74. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SILEC 

W ZLEWNI RZEKI OMET - 

NR 3 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Silec (Sileckie) wraz 

z dopływami oraz wodami odpływu rzeką Liwna do przepustu pod 

drogą Solanka - Srokowo. Obwód znajduje się w gminie Srokowo. 

”; 

7) w załączniku nr 7 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzek: Węgorapa i Pissa”: 

a) poz. 8 otrzymuje brzmienie: 
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„ 

8. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA MAŻAŃSKIE 

JEZIORO W ZLEWNI 

RZEKI WĘGORAPA – 

NR 6 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Mażańskie Jezioro wraz 

z wodami odpływu z jeziora Mażańskie na odcinku do osi podłużnej 

mostu drogowego w miejscowości Radzieje. Obwód znajduje się 

w gminie Kętrzyn. 

”, 

b) poz. 11 otrzymuje brzmienie: 

„ 

11. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA STRĘGIEL 

W ZLEWNI RZEKI 

WĘGORAPA - NR 9 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Krzywa Kuta, 

b) jeziora Biała Kuta, 

c) jeziora Czarna Kuta, 

d) jeziora Głęboka Kuta, 

e) jeziora Wilkus, 

f) jeziora Brzask (Przylasek), 

g) jeziora Piecek, 

h) jeziora Pozezdrze, 

i) jeziora Stręgielek, 

j) jeziora Stręgiel, 

k) rzeki Sapina na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego 

Pozezdrze - Jakunówko do osi podłużnej mostu drogowego 

Węgorzewo - Pozezdrze przed ujściem do jeziora Święcajty, 

wraz z wodami dopływów jezior i cieków łączących jeziora obwodu. 

Obwód znajduje się w gminach: Węgorzewo i Pozezdrze. 

”, 

c) poz. 18 otrzymuje brzmienie: 

„ 

18. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BEZ NAZWY 

W M. PIŁAKI WIELKIE 

W ZLEWNI RZEKI 

WĘGORAPA - NR 16 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora bez nazwy w miejscowości 

Piłaki Wielkie. Obwód znajduje się w gminie Pozezdrze. 

”, 

d) poz. 57 otrzymuje brzmienie: 

„ 

57. 
OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA BIAŁE 

W ZLEWNI RZEKI 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Białe, 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 556



BLUDZIA - NR 1 b) jeziora Przystajne, 

c) jeziora Krzywe (Krzywólka), 

d) jeziora Kościelne, 

e) jeziora Czostków, 

f) jeziora Boczne, 

g) jeziora Przerośl, 

h) rzeki Bludzia na odcinku od jeziora Przerośl do osi podłużnej 

mostu drogowego na trasie Żytkiejmy - Gołdap, 

i) cieków łączących jeziora o których mowa w lit. a – g. 

Obwód znajduje się w gminie Filipów w miejscowości Motule 

Nowe, w gminie Przerośl w miejscowości Krzywólka, w gminie 

Dubeninki w miejscowości Przystajne. 

”, 

e) poz. 58 otrzymuje brzmienie: 

„ 

58. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA ŚLEPAK 

W ZLEWNI RZEKI 

BLUDZIA - NR 2 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Ślepak wraz z wodami cieku 

łączącego jezioro Ślepak z jeziorem Czostków. Obwód znajduje się 

w gminie Filipów w miejscowości Czostków. 

”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

p. o. Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie 

 

Dariusz Tomczak 
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