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ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
z dnia 20 grudnia 2017 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 2015 r.
poz. 652 i Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich1) zmienionym rozporządzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich2) oraz rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia obwodów rybackich3) wprowadza się następujące zmiany w załączniku do rozporządzenia:
1) pozycja 21. otrzymuje brzmienie:
„21. Obwód rybacki jeziora Mąkolno na cieku Rów Lubstowski – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Mąkolno wraz z wodami cieku Rów Lubstowski (Kanał
Wierzbie) na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Mąkolno – Przystronie do osi podłużnej
przepustu na drodze gminnej Zakrzewek – Wroczewo oraz stanowiące własność publiczną wody dołów
potorfowych i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym
dopływie lub odpływie wód do tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
2) pozycja 22. otrzymuje brzmienie:
„22. Obwód rybacki jeziora Lubstowskie na cieku Rów Lubstowski – Nr 2

1)

Rozporządzenie opublikowano 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;
2)
Rozporządzenie zmieniające opublikowano 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;
3)
Rozporządzenie zmieniające opublikowano w: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2015 r., poz. 1085, Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2015 r., poz. 3803, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.,
poz. 3256, Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., poz. 1892, Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., poz. 2425, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.,
poz. 1879, Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 17 czerwca 2015 r., poz. 1445 i Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 czerwca
2015 r., poz. 2456.
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Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Lubstowskie (Zbiornik Lubstowski) wraz z wodami cieku Rów Lubstowski (Kanał Wierzbie)
na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Zakrzewek – Ostrówek do miejsca
wpływu cieku do jeziora Lubstowskie,
2) cieku bez nazwy (Rów Lubstowski - Kanał Wierzbie) łączącego jezioro Mąkolno z jeziorem
Lubstowskie na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Zakrzewek – Biele do
miejsca wpływu cieku do jeziora Lubstowskie,
3) Kanału Grójeckiego na odcinku od miejsca wypływu cieku z jeziora Lubstowskie do osi podłużnej
mostu na drodze gminnej Bylew – Lubstówek
– oraz wody dopływów tego jeziora albo tych odcinków cieków.”;
3) pozycja 23. otrzymuje brzmienie:
„23. Obwód rybacki jeziora Gosławskie na cieku Biskupia Struga – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jezior: Gosławskie (Gosławickie), Pątnowskie, Wąsowsko – Mikorzyńskie, Ślesińskie, Licheńskie
i Czarne wraz z wodami cieku Biskupia Struga (Struga Ostrowicka) na odcinku od osi podłużnej
przepustu w miejscowości Izdebno na drodze wojewódzkiej Słupca – Kleczew do miejsca wpływu
tego cieku do jeziora Gosławskie oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku, a także
stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym
naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie wód do tych jezior albo tego odcinka cieku,
z wyłączeniem wód cieku Struga Kleczewska, na którym ustanowiono odrębny obwód rybacki;
2) Kanału Ślesińskiego na odcinku od granicy górnego awanportu śluzy Pątnów do granicy górnego
awanportu śluzy Gawrony wraz z wodami kanałów wchodzących w skład obiegu wód chłodzących
elektrowni Pątnów i Konin mających połączenie z wodami tych jezior albo tego odcinka Kanału
Ślesińskiego.”;
4) pozycja 24. otrzymuje brzmienie:
„24. Obwód rybacki jeziora Koziegłowy na cieku Biskupia Struga – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior Ostrowite i Koziegłowy (Koziegłowskie) wraz z wodami cieku
Biskupia Struga (Struga Ostrowicka) na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu
w miejscowości Izdebno na drodze wojewódzkiej Słupca – Kleczew oraz wody dopływów tych jezior
albo tego odcinka cieku, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych
o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych jezior
albo tego odcinka cieku.”;
5) uchyla się pozycję 25.;
6) pozycja 26. otrzymuje brzmienie:
„26. Obwód rybacki jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Głodowskie wraz z wodami cieku Struga Kawnicka (Kanał
Kawnicki) na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej w miejscowości
Głodowo oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
7) pozycja 30. otrzymuje brzmienie:
„30. Obwód rybacki zbiornika wodnego Lipówka na rzece Wrześnica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Lipówka (Września, Psary) wraz z wodami rzeki
Wrześnica na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Psary Wielkie – Nowy Folwark do osi
podłużnej mostu w miejscowości Września na drodze krajowej Września – Słupca oraz wody dopływów
tego zbiornika albo tego odcinka rzeki.”;
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8) pozycja 42. otrzymuje brzmienie:
„42. Obwód rybacki Kanału Mosińskiego – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Obra na odcinku od jej źródeł do połączenia z Kanałem Mosińskim (Kościański Kanał Obry),
2) Kanału Mosińskiego na odcinku od połączenia z rzeką Obra do ujścia do Kanału Prut I
– wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz stanowiące własność publiczną
wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub
odpływie do wód tych odcinków cieków albo ich dopływów, położonych w granicach
regionu wodnego Warty, z wyłączeniem wód dopływów lub ich odcinków, na których
ustanowiono odrębne obwody rybackie.”;
9) pozycja 43. otrzymuje brzmienie:
„43. Obwód rybacki Kanału Mosińskiego – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Mogilnica na odcinku od jej źródeł do połączenia z kanałem Prut I,
2) kanału Prut I od połączenia z rzeką Mogilnica do połączenia z Kanałem Mosińskim,
3) Kanału Mosińskiego od połączenia z kanałem Prut I do ujścia do rzeki Warta
– 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 cieków albo ich dopływów,
z wyłączeniem wód dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne obwody
rybackie.”;
10) pozycja 55. otrzymuje brzmienie:
„55. Obwód rybacki jeziora bez nazwy na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mogilnica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora bez nazwy wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od
jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej biegnącej pomiędzy tym jeziorem a jeziorem
Luboszek.”;
11) pozycja 56. otrzymuje brzmienie:
„56. Obwód rybacki jeziora Luboszek na rzece Mogilnica Górna – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Luboszek (Lubosz Kuchenne) wraz z wodami cieku bez
nazwy na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej biegnącej pomiędzy tym jeziorem
a jeziorem bez nazwy do ujścia do tego jeziora oraz wody rzeki Mogilnica Górna na odcinku od miejsca
wypływu z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze krajowej Skwierzyna – Pniewy oraz wody
dopływów tego jeziora.”;
12) pozycja 57. otrzymuje brzmienie:
„57. Obwód rybacki jeziora Lubosz Wielki na rzece Mogilnica Górna – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Lubosz Wielki (Dobrzyczne) wraz z wodami rzeki Mogilnica
Górna na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze krajowej Skwierzyna – Pniewy do linii prostej
przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki w odległości 1000 m poniżej
miejsca wypływu rzeki z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.”;
13) pozycja 58. otrzymuje brzmienie:
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„58. Obwód rybacki jeziora Pniewskie na rzece Mogilnica Górna – Nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Pniewskie wraz z wodami rzeki Mogilnica Górna na odcinku
od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki w odległości
1000 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Lubosz Wielki do osi podłużnej przepustu na drodze
międzynarodowej Poznań – Świecko oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.”;
14) uchyla się pozycję 62a.;
15) uchyla się pozycję 85.;
16) uchyla się pozycję 98a.;
17) pozycja 104. otrzymuje brzmienie:
„104. Obwód rybacki jeziora Świętokrzyskie na rzece Wełnianka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Świętokrzyskie wraz z wodami rzeki Wełnianka (Struga
Gnieźnieńska) na odcinku od miejsca wypływu rzeki z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez
punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 300 m poniżej miejsca wypływu rzeki z tego
jeziora.”;
18) uchyla się pozycję 105.;
19) uchyla się pozycję 118.;
20) pozycja 128. otrzymuje brzmienie:
„128. Obwód rybacki jeziora Kłeckie na rzece Mała Wełna – Nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Kłeckie (Kłeckoskie, Świniarskie), Łopienno Północne,
Łopienno Południowe i Gorzuchowskie wraz z wodami rzeki Mała Wełna na odcinku od osi podłużnej
przepustu na drodze powiatowej Kłecko – Sokolniki do linii prostej przechodzącej przez punkty
położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora
Gorzuchowskie oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.”;
21) pozycja 131. otrzymuje brzmienie:
„131. Obwód rybacki jeziora Dziećmiarki Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna –
Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dziećmiarki Małe (Linie) wraz z wodami cieku bez nazwy na
odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu
tego cieku 400 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo
tego odcinka cieku.”;
22) pozycja 132. otrzymuje brzmienie:
„132. Obwód rybacki jeziora Dziećmiarki Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna –
Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dziećmiarki Duże (Bakorce, Bachorce) wraz z wodami cieku
bez nazwy na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu
tego cieku 400 m poniżej miejsca wypływu cieku z jeziora Dziećmiarki Małe do osi podłużnej przepustu
na drodze gminnej Kamionek – Czechy oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
23) pozycja 138. otrzymuje brzmienie:
„138. Obwód rybacki jeziora Turostowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Turostowo (Turostowskie, Turstowskie) wraz z wodami
cieku bez nazwy (Kanał Turostowo) od jego źródeł do ujścia do rzeki Mała Wełna oraz wody dopływów
tego jeziora albo tego cieku.”;
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24) uchyla się pozycję 143.;
25) pozycja 168. otrzymuje brzmienie:
„168. Obwód rybacki jeziora Śradowo na rzece Szczanica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Śradowo wraz z wodami rzeki Szczanica (Struga Binińska)
na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze lokalnej Orle Wielkie – Głuchowo do osi podłużnej
przepustu na drodze lokalnej biegnącej wzdłuż południowego brzegu tego jeziora oraz wody dopływów
tego jeziora.”;
26) pozycja 170. otrzymuje brzmienie:
„170. Obwód rybacki jeziora Radziszewskie na rzece Szczanica – Nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Radziszewskie wraz z wodami rzeki Szczanica (Struga
Binińska) na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Mylin do linii
prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 600 m poniżej miejsca
wypływu rzeki z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki.”;
27) pozycja 173. otrzymuje brzmienie:
„173. Obwód rybacki jeziora Cyblin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Szczanica – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Cyblin wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od osi
podłużnej przepustu na drodze lokalnej Olesin – Łucjanowo do ujścia do rzeki Szczanica (Struga
Binińska) oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
28) pozycja 175. otrzymuje brzmienie:
„175. Obwód rybacki jeziora Czarne na cieku bez nazwy w zlewni Jeziora Wielkie – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Czarne wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od osi
podłużnej przepustu na drodze lokalnej biegnącej pomiędzy tym jeziorem a jeziorem Kupiszewo do
ujścia do jeziora Wielkie.”;
29) uchyla się pozycję 219.;
30) pozycja 224. otrzymuje brzmienie:
„224. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Obra – Nr 5
Obwód obejmuje wody jezior: Lutol, 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.”;
31) pozycja 231. otrzymuje brzmienie:
„231. Obwód rybacki jeziora Sękowskie na rzece Czarna Woda – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sękowskie (Osusz) wraz z wodami rzeki Czarna Woda
(Strumień Bobrówka) na odcinku od jej drugiego źródła do linii prostej przechodzącej przez punkty
położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m poniżej miejsca wypływu rzeki z tego jeziora oraz
wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
32) pozycja 254. otrzymuje brzmienie:
„254. Obwód rybacki jeziora Kęszyckie na cieku Struga Jeziorna – Nr 2
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Obwód rybacki obejmuje wody jezior Kęszyckie i Krzaczaste wraz z wodami cieku Struga Jeziorna
na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku
100 m powyżej miejsca wpływu do Jeziora Kęszyckie do osi podłużnej mostu na drodze powiatowej
Kęszyca – Kursko oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.”;
33) uchyla się pozycję 267.;
34) pozycja 269. otrzymuje brzmienie:
„269. Obwód rybacki jeziora Skulskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Skulskie, Skulska Wieś i Czartowo wraz z wodami cieku bez
nazwy (Lisewka) na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze krajowej Konin –
Inowrocław oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.”;
35) pozycja 279. otrzymuje brzmienie:
„279. Obwód rybacki jeziora Kamienieckie na rzece Noteć Zachodnia – Nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) jeziora Kamienieckie na rzece Noteć Zachodnia,
2) jeziora Miława (Miławskie) wraz z wodami cieku bez nazwy (Kanał Trzemżal) na odcinku od osi
podłużnej przepustu na drodze Trzemżal – Kamieniec do ujścia do rzeki Noteć Zachodnia,
3) jezior Gać (Procyń) i Mała Gać wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do ujścia
do rzeki Noteć Zachodnia,
4) rzeki Noteć Zachodnia na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym
i prawym brzegu tej rzeki 100 m powyżej miejsca wpływu rzeki do tego jeziora do osi podłużnej
mostu na drodze gminnej Łosośniki – Procyń
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
36) pozycja 282. otrzymuje brzmienie:
„282. Obwód rybacki jeziora Ostrowite Prymasowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć
Zachodnia – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Ostrowite Prymasowskie (Ostrowickie) wraz z wodami cieku bez nazwy (Kanał Trzemżal) na
odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej
Jerzykowo – Ostrowite oraz wody cieku bez nazwy (Kanał Zieleń) łączącego jezioro Ostrowite
Prymasowskie z jeziorem Zieleń na odcinku od miejsca wypływu cieku z jeziora Ostrowite
Prymasowskie do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego
cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu, a także wodami dopływów tego jeziora;
2) Kordos wraz z wodami dopływów tego jeziora oraz wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro
z jeziorem Ostrowite Prymasowskie.”;
37) pozycja 285. otrzymuje brzmienie:
„285. Obwód rybacki jeziora Popielewskie na rzece Panna Południowa – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Popielewskie i Szydłowskie wraz z wodami rzeki Panna Południowa na odcinku od jej źródeł do linii
prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m powyżej
miejsca wpływu rzeki do jeziora Mogileńskie,
2) Kiełcze Rudki i Klasztorne wraz z wodami cieku bez nazwy (Kanał Fosa) od jego źródeł do miejsca
wpływu cieku do jeziora Popielewskie,
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3) Kruchowskie, Staw Kruchowo, Młynek (Kamionek), Folusz, Kierzkowo, Malicz i Bystrzyckie
(Bystrzyca) wraz z wodami cieku bez nazwy (Kanał Folusz) na odcinku od jego źródeł do miejsca
wpływu cieku do jeziora Popielewskie,
4) jezior Chabsko Duże i Chabsko Małe wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do
osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Mogilno – Wylatowo
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
38) uchyla się pozycję 287.;
39) uchyla się pozycję 294.;
40) uchyla się pozycję 297.;
41) uchyla się pozycję 301.;
42) pozycja 304. otrzymuje brzmienie:
„304. Obwód rybacki rzeki Łobżonka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łobżonka (Łobzonka) od jej źródeł do ujścia do rzeki Noteć
wraz z wodami jej dopływów oraz wody położonego na niej jeziora Staw Młyński, a także wody
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tej
rzeki albo jej dopływów.”;
43) pozycja 306. otrzymuje brzmienie:
„306. Obwód rybacki zbiornika wodnego Stołuńsko na rzece Stołunia – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Stołuńsko wraz z wodami rzeki Stołunia od jej
źródeł do ujścia do rzeki Łobżonka (Łobzonka) oraz wody dopływów tego zbiornika albo tej rzeki.”;
44) pozycja 308. otrzymuje brzmienie:
„308. Obwód rybacki jeziora Stary Wersk na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Stary Wersk wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca
wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do rzeki Łobżonka (Łobzonka) oraz wody dopływów tego jeziora
albo tego odcinka cieku.”;
45) pozycja 310. otrzymuje brzmienie:
„310. Obwód rybacki jeziora Trzebońskie Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubcza – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Luchowskie, Trzebońskie Duże i Trzebońskie Małe wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od
jego źródeł do ujścia do rzeki Lubcza,
2) Topola i Liszkowskie wraz z wodami rzeki Lubcza na odcinku od osi podłużnej mostu
w miejscowości Dźwierszno Wielkie na drodze wojewódzkiej Łobżenica – Więcbork do ujścia do
rzeki Łobżonka (Łobzonka)
–

oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;

46) uchyla się pozycję 316.;
47) uchyla się pozycję 327.;
48) pozycja 335b. otrzymuje brzmienie:
„335b. Obwód rybacki jeziora Smolęsko (Smoleńsko) na rzece Gwda – Nr 1b
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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 oraz wody dopływów tego jeziora albo
tego odcinka rzeki, z wyłączeniem wód, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.”;
49) pozycja 335c. otrzymuje brzmienie:
„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 oraz wody dopływów tego jeziora
albo tego odcinka rzeki, z wyłączeniem wód, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.”;
50) pozycja 339. otrzymuje brzmienie:
„339. Obwód rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Gwda – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Białe wraz z wodami cieku bez nazwy (Dopływ z jez. Białe) na odcinku od miejsca wypływu cieku
z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze leśnej biegnącej wzdłuż północnego brzegu tego
jeziora,
2) Kuklicze wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej
przepustu na drodze powiatowej Drężno – Porost,
3) Dębno Małe wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi
podłużnej przepustu na drodze gminnej Stare Wierzchowo – Stępień,
4) Jamen, Smodowo, Polne i Kociołek,
5) Spore Małe wraz z wodami cieku bez nazwy (Dopływ z jez. Spore) na odcinku od jego źródeł do
linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m
powyżej wpływu cieku do jeziora Spore,
6) Górne wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do rzeki Gwda,
7) Sępólno Wielkie,
8) bez nazwy (Stępień) i bez nazwy (Glonowe) w zlewni rzeki Długa
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
51) pozycja 339b. otrzymuje brzmienie:
„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 (Dopływ z jez. Spore)
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.”;
52) po pozycji 339b. dodaje się pozycję 339c. w brzmieniu:
„339c. Obwód rybacki jeziora Szare Duże na cieku Szara Struga w zlewni rzeki Gwda – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Szare Duże wraz z wodami cieku Szara Struga od miejsca
wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do cieku Struga Płociczna oraz wody dopływów tego jeziora albo
tego odcinka cieku.”;
53) uchyla się pozycję 340.;
54) pozycja 342. otrzymuje brzmienie:
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„342. Obwód rybacki jeziora Trzesiecko na rzece Nizica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Trzesiecko wraz z wodami rzeki Nizica (Niezdobna) od miejsca wypływu rzeki z tego jeziora do
miejsca wpływu cieku do jeziora Wielimie,
2) Radacz Duży i Radacz Mały wraz z wodami Kanału Radackiego od miejsca wypływu kanału
z jeziora Radacz Duży do miejsca wpływu kanału do jeziora Trzesiecko,
3) Juchowo wraz z wodami cieku bez nazwy (Kanał Juchowski) od jego źródeł do ujścia do jeziora
Radacz Mały
4) Ciemino wraz z wodami cieku bez nazwy (Kanał Ciemiński) od miejsca wypływu cieku z tego
jeziora do ujścia do cieku bez nazwy (Kanał Juchowski).
5) Wilczkowo wraz z wodami cieku bez nazwy (Mulisty Strumień) na odcinku od osi podłużnej
przepustu na drodze gminnej Jelenino – Szczecinek do miejsca wpływu cieku do jeziora Trzesiecko,
6) Lipno wraz z wodami cieku bez nazwy (Dopływ z jez. Lipno) od jego źródeł do miejsca wpływu
cieku do cieku Lipowy Potok
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
55) pozycja 343. otrzymuje brzmienie:
„343. Obwód rybacki jeziora Rokitno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nizica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rokitno wraz z wodami cieku bez nazwy (Mulisty Strumień)
na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym
brzegu tego cieku 100 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora
albo tego odcinka cieku.”;
56) pozycja 344. otrzymuje brzmienie:
„344. Obwód rybacki jeziora Rybno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nizica – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rybno wraz z wodami cieku bez nazwy (Mulisty Strumień)
na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku
100 m poniżej miejsca wypływu cieku z jeziora Rokitno do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej
Jelenino – Szczecinek oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
57) uchyla się pozycję 350.;
58) pozycja 354. otrzymuje brzmienie:
„354. Obwód rybacki jeziora Białka na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Białka wraz z wodami cieku bez nazwy (Dopływ z jez.
Białka) na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze
gminnej w miejscowości Białka oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
59) pozycja 354a. otrzymuje brzmienie:
„354a. Obwód rybacki jeziora Sępólno Duże (Piekiełko II) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała
– Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sępólno Duże (Piekiełko II).”;
60) pozycja 356. otrzymuje brzmienie:
„356. Obwód rybacki rzeki Szczyra – Nr 1
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Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Szczyra od jej źródeł do ujścia do rzeki Gwda wraz z wodami
jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo
jej dopływów.”;
61) uchyla się pozycję 364.;
62) po pozycji 364. dodaje się pozycję 364a. w brzmieniu:
„364a. Obwód rybacki jeziora Leśne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Czarna – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Leśne (Borowe) wraz z wodami dopływów tego jeziora.”;
63) uchyla się pozycję 365.;
64) pozycja 377. otrzymuje brzmienie:
„377. Obwód rybacki jeziora Krępsko Górne na rzece Rurzyca – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Krępsko (Krąpsko) Małe, Krępsko (Krąpsko) Długie,
Trzebieszki, Krępsko (Krąpsko) Górne (Łękowe), Krępsko (Krąpsko) Średnie (Radlino) i Dąb wraz
z wodami rzeki Rurzyca na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Zabrodzie –
Smolary oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.”;
65) pozycja 378. otrzymuje brzmienie:
„378. Obwód rybacki jeziora Pile na rzece Piława – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Komorze, Rakowo, Brody, Strzeszyn (Strzeszyno) i Kocie, Pile i Długie wraz z wodami rzeki Piława
na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Starowice – Nadarzyce,
2) Lubicko Wielkie i Lubicko Małe wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do rzeki
Piława,
3) Łąkie wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do rzeki
Piława,
4) Piławskie Małe wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z jeziorem Pile,
5) Bastion oraz Okrągłe Piławskie (Zarosłe) wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego te jeziora od
jego źródeł do miejsca wpływu cieku do jeziora Strzeszyn,
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
66) pozycja 382. otrzymuje brzmienie:
„382. Obwód rybacki jeziora Krzemień na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piława – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Krzemień wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to
jezioro z jeziorem Brody oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
67) pozycja 383. otrzymuje brzmienie:
„383. Obwód rybacki jeziora Tyczno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piława – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Tyczno wraz z wodami cieku bez nazwy (Piławka) na
odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone
na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu oraz wody dopływów tego
jeziora albo tego odcinka cieku.”;
68) uchyla się pozycję 384.;
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69) pozycja 387. otrzymuje brzmienie:
„387. Obwód rybacki jeziora Młynówek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piława – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Młynówek wraz z wodami dopływów tego jeziora.”;
70) pozycja 393. otrzymuje brzmienie:
„393. Obwód rybacki jeziora Busino Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior Nadarzyckie Długie i Busino Małe wraz z wodami cieku bez
nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z jeziora Nadarzyckie Długie do osi podłużnej przepustu
na drodze lokalnej biegnącej pomiędzy jeziorami Busino Małe a Busino Duże oraz wody dopływów tych
jezior albo tego odcinka cieku.”;
71) po pozycji 396. dodaje się pozycję 396a. w brzmieniu:
„396a. Obwód rybacki jeziora Wielkie Okole na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kłębowianka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wielkie Okole (Łubienko) wraz z wodami cieku bez nazwy
na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty
położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 50 m poniżej tego miejsca wypływu oraz wody
dopływów tego jeziora.”;
72) pozycja 411. otrzymuje brzmienie:
„411. Obwód rybacki jeziora Borówno na cieku Skicka Struga – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Borówno i Kujan Mały wraz z wodami cieku Skicka Struga (Kocunia) na odcinku od jej źródeł do
osi podłużnej przepustu kolejowego na trasie Złotów – Wersk,
2) Wierzchołek (Zielone) wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do miejsca
wpływu cieku do jeziora Borówno
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
73) uchyla się pozycję 415.;
74) po pozycji 418. dodaje się pozycję 418a. w brzmieniu:
„418a. Obwód rybacki jeziora Kleszczyński Staw na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skicka Struga –
Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kleszczyński Staw (Kleszczyna) wraz z wodami dopływów
tego jeziora.”;
75) uchyla się pozycję 428.;
76) uchyla się pozycję 436.;
77) po pozycji 436. dodaje się pozycję 436a. w brzmieniu:
„436a. Obwód rybacki rzeki Drawa – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na
drodze powiatowej Kluczewo – Stare Gonne wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku,
z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody „Dolina Pięciu Jezior”.”;
78) pozycja 439. otrzymuje brzmienie:
„439. Obwód rybacki jeziora Lubie na rzece Drawa – Nr 4
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Obwód rybacki obejmuje wody jezior:
1) Lubie wraz z wodami rzeki Drawa na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone
na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do tego jeziora do osi
podłużnej mostu na drodze gminnej Sienica – Karwice,
2) Wilże (Dzikowo) wraz z wodami cieku Wilżnica na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego
jeziora do miejsca wpływu cieku do Jeziora Lubie,
3) Jelenie, jezioro bez nazwy i Konotop wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca
wypływu cieku z jeziora Jelenie do miejsca wpływu cieku do Jeziora Lubie,
4) Linowo wraz z wodami cieku Chudowo - Lubie od jego źródeł do miejsca wpływu cieku do Jeziora
Lubie,
5) Kańsko, Stawno i Stawno Łąki wraz z wodami cieku Kamienna od jego źródeł do miejsca wpływu
cieku do Jeziora Lubie
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
79) pozycja 448. otrzymuje brzmienie:
„448. Obwód rybacki jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Nowoworowskie (Bielińskie) wraz z wodami cieku bez
nazwy na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym
i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora oraz wody dopływów
tego jeziora albo tego odcinka cieku.”;
80) uchyla się pozycję 460.;
81) pozycja 484. otrzymuje brzmienie:
„484. Obwód rybacki jeziora Mała Korytnica na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Mała Korytnica i Kuczkowo wraz z wodami dopływów tych
jezior.”;
82) pozycja 497. otrzymuje brzmienie:
„497. Obwód rybacki jeziora Bukowo Długie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Cieszynka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bukowo Długie 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, z wyłączeniem wód obiektu stawowego położonego powyżej tego jeziora.”;
83) uchyla się pozycję 529.;
84) uchyla się pozycję 533a.;
85) pozycja 550. otrzymuje brzmienie:
„550. Obwód rybacki jeziora Gardno na kanale Pełcz – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Gardno (Siejowe), Sitno (Sandaczowe) i Stawisko (Zgniłe)
wraz z wodami kanału Pełcz na odcinku od jej źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty
położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 250 m poniżej miejsca wypływu rzeki z jeziora Stawisko
oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.”;
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86) pozycja 552. otrzymuje brzmienie:
„552. Obwód rybacki kanału Pełcz – Nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody kanału Pełcz na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze
wojewódzkiej Barlinek – Strzelce Krajeńskie do osi podłużnej mostu w miejscowości Wilanów na
drodze powiatowej Santoczno – Wielisławice oraz wody jezior: Buszów Duży, Buszów Mały, Buki (Buk
Duży), Buk Mały i jezioro bez nazwy wraz z wodami cieków bez nazwy łączących te jeziora, a także
wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków, z wyłączeniem wód obiektów stawowych
położonych na tych ciekach.”;
87) pozycja 562. otrzymuje brzmienie:
„562. Obwód rybacki rzeki Kłodawka – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Kłodawka na odcinku od miejsca wypływu rzeki z jeziora Karsko Wielkie do osi podłużnej
progu w ulicy Sikorskiego w miejscowości Gorzów Wielkopolski, z wyłączeniem wód położonego
na niej obiektu stawowego,
2) jeziora Parzeńsko wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do
ujścia do rzeki Kłodawka,
3) Kanału Kłodawskiego wraz z wodami położonego na nim jeziora Ściegieńsko,
4) cieku Grabinka od jej źródeł do ujścia do rzeki Kłodawka wraz z wodami jeziora Grabino,
z wyłączeniem wód położonego na tym cieku obiektu stawowego,
5) Jeziora Kłodawskie wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do
ujścia do cieku Grabinka,
6) kanał Marwica na odcinku od granicy regionu wodnego Warty do ujścia do rzeki Kłodawka,
7) Kanał Srebrny od jego źródeł do ujścia do rzeki Kłodawka wraz z wodami położonych na nim jezior
Jezierzyce i Ostrowite,
– oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.”;
88) uchyla się pozycję 574a.
§ 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 15 stycznia 2018 r.
Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
(-) Magdalena Żmuda

