ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
z dnia 15 czerwca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr
189, poz. 1471,1)), zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich2) zmienionym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia obwodów rybackich3) wprowadza się następujące zmiany w załączniku do rozporządzenia:
1) pozycja 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Obwód rybacki rzeki Warta – Nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości
Lelity na trasie Zduńska Wola – Herby Nowe do osi podłużnej mostu w miejscowości Warta na drodze
wojewódzkiej Warta – Szadek wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, w tym wody dopływów
Oleśnica i Myja, oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka
albo jego dopływów, w tym wody zbiorników wodnych: Próba na rzece Żeglina oraz Smardzew na rzece
Myja, z wyłączeniem wód rzeki Widawka, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.”;
2) po pozycji 220. dodaje się pozycję 220a. w brzmieniu:
„220a. Obwód rybacki rzeki Obra – Nr 1a
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Kanału Prut II od połączenia z rzeką Mogilnica do połączenia z Północnym Kanałem Obry,
2) Północnego Kanału Obry na odcinku od połączenia z Kanałem Prut II do osi podłużnej mostu na drodze
gminnej Błocko – Przemęt,
3) Środkowego Kanału Obry na odcinku od połączenia z Południowym Kanałem Obry do osi podłużnej mostu
na drodze gminnej Błocko – Przemęt
- wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy
i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub
odpływie do wód tych odcinków, położonych w granicach regionu wodnego Warty.”;
3) pozycja 221. otrzymuje brzmienie:
„221. Obwód rybacki rzeki Obra – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) Północnego Kanału Obry na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Błocko – Przemęt do osi
podłużnej mostu w miejscowości Mała Wieś na drodze gminnej Wąchabno – Kopanica,

1) Zmiany

opublikowano: Dz.U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322 i Nr 182, poz. 1228, Dz.U. z 2013 r. poz. 1158 oraz Dz.U.
z 2013 r. poz. 628
2) Rozporządzenie opublikowano w 2004 r. w : Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 61, poz. 1073, Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 30, poz. 530, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 129, poz. 1209, Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 32, poz. 986,
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 61, poz. 1167, Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 43, poz. 1363, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr
77, poz. 1645 i Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 586)
3) Rozporządzenie zmieniające opublikowano w 2011 r. w : Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 214, poz. 1982,
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 104, poz. 1977, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 275, poz. 2814, Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr
107, poz. 1291, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 140, poz. 2879, Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 223, poz. 3813, Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 258, poz. 4072, i Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1999
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2) Środkowego Kanału Obry na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze Błocko – Przemęt do osi podłużnej
mostu na drodze gminnej Kębłowo Kolonia – Leśnictwo Zacisze
- wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy
i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub
odpływie do wód tych odcinków, położonych w granicach regionu wodnego Warty.”;
4) pozycja 224. otrzymuje brzmienie:
„224. Obwód rybacki Jeziora Wielkie na rzece Obra – Nr 5
Obwód obejmuje wody jezior: Lutol, Lutol Mokry, Młyńskie, Konin, Wielkie i Rybojadło, wraz z wodami
rzeki Obra na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej
rzeki 300 m powyżej miejsca wpływu rzeki do jeziora Lutol do osi podłużnej mostu na drodze powiatowej
Trzciel – Pszczew oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki, w tym wody zbiornika
wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda, z wyłączeniem wód dopływów lub ich odcinków, na których
ustanowiono odrębne obwody rybackie.”;
5) uchyla się pozycję 335.;
6) po pozycji 335. dodaje się pozycję 335a. w brzmieniu:
„335a. Obwód rybacki jeziora Wierzchowo na rzece Gwda – Nr 1a
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Wierzchowo wraz z wodami rzeki Gwda na odcinku od miejsca wypływu rzeki z tego jeziora do osi
podłużnej mostu w miejscowości Stare Wierzchowo oraz rzeki Strużka na odcinku od osi podłużnej
przepustu na drodze lokalnej w miejscowości Grąbczyn do miejsca wpływu rzeki do Jeziora Wierzchowo,
2) Wierzchówko (Kacko) wraz z wodami cieku Dopływ z jez. Wierzchówko na odcinku od miejsca wypływu
cieku z tego jeziora od miejsca wpływu do jeziora Wierzchowo,
- oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków, z wyłączeniem wód, na których
ustanowiono odrębne obwody rybackie.”;
7) po pozycji 335a. dodaje się pozycję 335b. w brzmieniu:
„335b. Obwód rybacki jeziora Smolęsko (Smoleńsko) na rzece Gwda – Nr 1b
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Smolęsko (Smoleńsko) wraz z wodami rzeki Gwda na odcinku od
osi podłużnej mostu w miejscowości Stare Wierzchowo do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej
w miejscowości Spore na trasie Nowe Gonne - Spore wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku.”;
8) po pozycji 335b. dodaje się pozycję 335c. w brzmieniu:
„335c. Obwód rybacki jeziora Wielimie na rzece Gwda – Nr 1c
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wielimie wraz z wodami rzeki Gwda na odcinku od osi podłużnej
przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Spore na trasie Nowe Gonne - Spore do osi podłużnej
mostu na drodze gminnej w miejscowości Gwda Wielka.”;
9) pozycja 338. otrzymuje brzmienie:
„338. Obwód rybacki jeziora Przybyszewko na rzece Strużka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Kiełpino Duże i Kiełpino Małe wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego te jeziora,
2) Przybyszewko wraz z wodami rzeki Strużka na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze
lokalnej w miejscowości Grąbczyn,
3) Żubrowo wraz z wodami cieku łączącego to jezioro z jeziorem Kiełpino Duże,
4) Ciemne i Czarne wraz z wodami cieków dopływających do tych jezior
- oraz wody dopływów tych jezior albo tych cieków.”;
10) po pozycji 338. dodaje się pozycję 338a. w brzmieniu:
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„338a. Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Bielec (Bielska Struga) – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Studnica (Drężno Wielkie) wraz z wodami rzeki Bielec (Bielska Struga) na odcinku od jej źródeł do
miejsca wpływu rzeki do jeziora Wierzchowo,
2) Kociołek i Drężno Małe wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z jeziora
Kociołek do miejsca wpływu cieku do jeziora Studnica (Drężno Wielkie),
3) Łąkowe (Łąkie) wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do miejsca
wpływu cieku do jeziora Studnica (Drężno Wielkie),
- oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków, z wyłączeniem wód, na których
ustanowiono odrębne obwody rybackie.”;
11) po pozycji 339. dodaje się pozycję 339a. w brzmieniu:
„339a. Obwód rybacki Jeziora Płociczno na cieku Struga Płociczna w zlewni rzeki Gwda – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Płociczno wraz z wodami cieku Struga Płociczna od jego źródeł do
ujścia do rzeki Gwda.”;
12) po pozycji 339a. dodaje się pozycję 339b. w brzmieniu:
„339b. Obwód rybacki Jeziora Spore na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Spore wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od linii prostej
przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m powyżej miejsca
wpływu cieku do tego jeziora do ujścia do rzeki Gwda.”;
13) po pozycji 346. dodaje się pozycję 346a. w brzmieniu:
„346a. Obwód rybacki Jeziora Dębno (Damskie) na rzece Długa – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jezior Dębno (Damskie) i Stępieńskie wraz z wodami rzeki Długa na
odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Stare Wierzchowo – Stępień do osi podłużnej
przepustu na drodze gminnej Spore – Stępień.”;
14) pozycja 359. otrzymuje brzmienie:
„359. Obwód rybacki rzeki Chrząstawa – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Chrząstawa na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej
Słupia – Człuchów do ujścia do rzeki Szczyra wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz
stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym
naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.”;
15) pozycja 367. otrzymuje brzmienie:
„367. Obwód rybacki Jeziora Leśne I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jezior Leśne I (Wielkie, Duże), Środkowe i jeziora bez nazwy wraz
z wodami cieków bez nazwy łączących te jeziora oraz cieku bez nazwy na odcinku od osi podłużnej
przepustu na drodze biegnącej pomiędzy jeziorami Leśne I a Leśne II do osi podłużnej przepustu na drodze
dojazdowej z miejscowości Jastrowie do elektrowni Jastrowie oraz wody dopływów tych jezior albo tego
odcinka cieku.”;
16) pozycja 390. otrzymuje brzmienie:
„390. Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Nieciecza – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior Studnica i Studniczka wraz z wodami rzeki Nieciecza na odcinku od
miejsca wypływu rzeki z jeziora Studnica do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Świerczyna – Psie
Głowy oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.”;
17) uchyla się pozycję 391.;
18) pozycja 402. otrzymuje brzmienie:
„402. Obwód rybacki jeziora Raduń na rzece Żydówka – Nr 2
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Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Raduń Duży (Dybrzno) wraz z wodami rzeki Żydówka na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze
gminnej Strączno – Nakielno do ujścia do rzeki Piławka,
2) Raduń Mały wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z jeziorem Raduń Duży
- oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
19) po pozycji 403. dodaje się pozycję 403a. w brzmieniu:
„403a. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Zamkowe wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro
z jeziorem Raduń Duży oraz wody dopływów tego jeziora.”;
20) uchyla się pozycję 404.;
21) po pozycji 404. dodaje się pozycję 404a. w brzmieniu:
„404a. Obwód rybacki jeziora Karasiowe w zlewni rzeki Dobrzyca – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Karasiowe (Ostrowieckie Małe) wraz z wodami dopływów tego
jeziora.”;
22) po pozycji 404a. dodaje się pozycję 404b. w brzmieniu:
„404b. Obwód rybacki jeziora Tupadły w zlewni rzeki Dobrzyca – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Tupadły (Grabowo) wraz z wodami dopływów tego jeziora.”;
23) uchyla się pozycję 424.;
24) uchyla się pozycję 425.;
25) pozycja 437. otrzymuje brzmienie:
„437. Obwód rybacki jeziora Drawsko na rzece Drawa – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Drawsko, Prosino, Żerdno (Srebrne), Rzepowskie i Krosino wraz z wodami rzeki Drawa na odcinku od osi
podłużnej przepustu na drodze powiatowej Kluczewo – Stare Gonne do osi podłużnej mostu na drodze
gminnej Budów – Głęboczek,
2) Dołgie Wielkie, Mątlino (Nątlino), Czaplino i Młyńskie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od
miejsca wypływu cieku z Jeziora Dołgie Wielkie do miejsca wpływu cieku do jeziora Drawsko,
3) Pławno Małe (Maniak) i Pławno (Plagowskie) wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do miejsca
wpływu cieku do jeziora Drawsko,
4) Sikory Duże i Sikory Małe,
5) Krzemno, Krzemienko, Kaleńskie, Łęka, Ciemniak,
6) Piasecznik Wielki,
- oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
26) uchyla się pozycję 459.;
27) pozycja 465. otrzymuje brzmienie:
„465. Obwód rybacki jeziora Kleszczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Kleszczno wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do rzeki Drawa,
2) Marglowe (Kacze) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do ujścia do rzeki Drawa,
- oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
28) uchyla się pozycję 481.;
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29) po pozycji 481. dodaje się pozycję 481a. w brzmieniu:
„481a. Obwód rybacki Jeziora Harcerskie (Gniewosz) na rzece Korytnica – Nr 1a
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Harcerskie (Gniewosz) wraz z wodami rzeki Korytnica na odcinku od miejsca wypływu rzeki z Jeziora
Harcerskie do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m
powyżej miejsca wpływu rzeki do Jeziora Studnickie,
2) Orle Wielkie wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z Jeziorem Orle Małe na odcinku od osi
podłużnej przepustu na drodze gminnej Łowicz Wałecki – Giżyno do miejsca wpływu cieku do Jeziora
Orle Wielkie,
3) Hanki (Ceglane) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na
drodze lokalnej biegnącej wzdłuż zachodniego brzegu tego jeziora,
4) Łeknica, Sadowo Małe i Sarnie wraz z wodami cieku Zgnilec na odcinkach od jego źródeł do miejsca
wpływu cieku do Jeziora Sadowskie oraz od miejsca wypływu cieku z Jeziora Sadowskie do osi podłużnej
przepustu na drodze gminnej Płociczno – Stara Korytnica
5) Orłowo (Orla)
- oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
30) po pozycji 481a. dodaje się pozycję 481b. w brzmieniu:
„481b. Obwód rybacki Jeziora Studnickie na rzece Korytnica – Nr 1b
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Studnickie wraz z wodami rzeki Korytnica na odcinku od linii
prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m powyżej miejsca
wpływu rzeki do Jeziora Studnickie do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym
i prawym brzegu tej rzeki 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do Jeziora Nowa Korytnica.”;
31) pozycja 494. otrzymuje brzmienie:
„494. Obwód rybacki jeziora Miłogoszcz Wielka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Runica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Miłogoszcz Wielka wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od
jego źródeł do miejsca wpływu cieku do tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka
cieku.”;
32) pozycja 495. otrzymuje brzmienie:
„495. Obwód rybacki Jeziora Wielki Staw na rzece Cieszynka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wielki Staw (Młyńskie) wraz z wodami rzeki Cieszynka na odcinku
od jej źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki
100 m powyżej miejsca wpływu rzeki do jeziora Kamień oraz wody dopływów tego jeziora albo tego
odcinka cieku.”;
33) po pozycji 498. dodaje się pozycję 498a. w brzmieniu:
„498a. Obwód rybacki jeziora Miejskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Cieszynka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Miejskie (Mały Staw) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku
od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do rzeki Cieszynka oraz wody dopływów tego jeziora
albo tego odcinka cieku.”;
34) uchyla się pozycję 521.;
35) pozycja 533. otrzymuje brzmienie:
„533. Obwód rybacki rzeki Słopica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Słopica od jej źródeł do ujścia do rzeki Drawa wraz z wodami
położonego na niej Jeziora Królewskie (Łokacz) oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku,
z wyłączeniem wód położonego na niej zbiornika wodnego w miejscowości Żelichowo.”;
36) po pozycji 533. dodaje się pozycję 533a. w brzmieniu:
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„533a. Obwód rybacki jeziora Kolędy Królewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kolędy Królewskie wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł
do ujścia do rzeki Słopica oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku.”.
§ 2. Załącznik do rozporządzenia stanowiący Wykaz Obwodów Rybackich w Regionie Wodnym Warty
otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2015 r.
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