
I. Wody nizinne 

 

1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich 

 

Nazwa obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 

Położenie/ 

powiat 

Pow. 
[ha] 

rz. Wkra Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. rzeki Wkra (Nida) od źródeł do jej ujścia 
do rzeki Narew, 

2. rzeki Szkotówka na odcinku od przepustu 
pod drogą Szkotowo - Rączki do jej 

ujścia do rzeki Wkra (woda górska), 
3. rzeki Płonka od źródeł do ujścia do rzeki 

Wkra wraz z dopływami, 
4. rzeki Sona od źródeł do ujścia do rzeki 

Wkra wraz dopływami z wyłączeniem 

zalewu w Nowym Mieście* 

wraz z wodami ich dopływów oraz wody 
starorzeczy i innych zbiorników wodnych 

połączonych dopływem lub odpływem do wód 
tych cieków, z wyłączeniem rzek: Mławka, 

Raciążnica i Łydynia. 

Ciechanów, 

Działdowo, 

Mława, 

Nowy Dwór 

Maz., 

Płońsk, 

Żuromin, 

Nidzica 

 

595 

rz. Łydynia Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. rzeki Łydynia od źródeł do jej ujścia do 

rzeki Wkra 

Ciechanów, 

Mława 

70 

rz. Raciążnica  

Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. rzeki Raciążnica od źródeł do jej ujścia do 
rzeki Wkra 

Płońsk, 

Sierpc 

49 

rz. Mławka Nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Mławka od źródeł do jej ujścia do rzeki 
Wkra, 

b) zbiornika Ruda, 

Mława, 

Działdowo 

56,9 

rz. Wel Nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. rzeki Wel 

z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów 

Ostróda 

 
6,5 



Nazwa obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 

Położenie/ 

powiat 

Pow. 
[ha] 

poniżej wypływu z jeziora Pancer (Pancerz, 

Durąskie) do jeziora Rumian. 

Obwód rybacki 

j.Zarybinek na 
rz. Wel Nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. jeziora Zarybinek,  
2. jeziora Rybno z wodami ich dopływów i 

wody łączącego je cieku, 

3. 50-cio metrowego odcinka rzeki Wel 
poniżej wypływu z jeziora Zarybinek z 

wyłączeniem wód dopływu z jeziora Neliwa. 

Działdowo 

 

 

97 

Obwód rybacki 
j.Tarczyńskie 

na rz. Wel Nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. jeziora Tarczyńskie*, 
2. jeziora Grądy*,  
3. jeziora Zakrocz,  

4. jeziora Gronowskie z wodami ich 

dopływów i wody łączącego je odcinka 
rzeki Wel do 50-ciu metrów poniżej 

wypływu z jeziora Zakrocz. 

Działdowo, 

 
345 

rz. Wel Nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. rzeki Wel 

z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów 
poniżej wypływu z jeziora Zarybinek do jeziora 

Tarczyńskie. 

Działdowo, 

 
10,4 

rz. Wel Nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. rzeki Wel 

z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów 
poniżej wypływu z jeziora Zakrocz do jeziora 
Lidzbarskie, z wyłączeniem wód dopływu z 

rzeki Wkra (Działdówka) oraz odcinka rzeki Wel 
od mostu drogowego w miejscowości Cibórz na 

trasie Działdowo - Lidzbark do jeziora 
Lidzbarskiego ( woda górska ) 

Działdowo, 

 
18,7 

Obwód rybacki 
j.Lidzbarskie na 

rzece Wel Nr 8 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. jeziora Lidzbarskie,  
2. jeziora Zwórzno,  

3. Moczydło  
4. z wodami ich dopływów, wody łączących 

je cieków i wody odcinka rzeki Wel do 
50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora 

Działdowo, 154 



Nazwa obwodu 
rybackiego 

Granice obwodu 

Położenie/ 

powiat 

Pow. 
[ha] 

Lidzbarskie. 

Obwód rybacki 
jeziora 

Wlecz na cieku 
bez nazwy w 
zlewni rzeki 

Brynica 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1. jeziora Wlecz i wody odpływu do rzeki 
Brynica. 

Działdowo, 

 
29 

Obwód rybacki 
jeziora  

Hartowieckiego 
na cieku 

Katlewska 
Struga 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora 

Hartowieckiego* (Hartowiec), wody odcinka 
cieku Katlewska Struga (Katlewka) od źródeł 

do 50-ciu metrów poniżej wypływu z tego 
jeziora oraz wody dopływów tych wód. 

Działdowo/ 

Nowe Miasto 
74 

II. Wody górskie 

Nazwa 
obwodu 

rybackiego 

Granice łowiska Położenie/powiat Ograniczenia połowowe 

Wel nr 9 

Od wypływu z 

jeziora 
Lidzbarskiego 

do progu w 
miejscowości 

Chełsty – z 
wyłączeniem 

części obwodu 
jeziora 

Lidzbarskiego 

zwanej 
„Jeziorem 

Markowym”. 

Działdowo 

1. Połów ryb odbywa się na 
przynęty sztuczne, wyłącznie 

metodami: spinningową lub 
muchową. 

2. Połów ryb metodą 
spinningową odbywa się przy 

użyciu przynęt wyposażonych 
w pojedynczy, bezzadziorowy 

lub pozbawiony zadziora 
haczyk albo kotwiczkę.  

Połów ryb metodą muchową 
odbywa się przy użyciu much 
zawiązanych na 

bezzadziorowych lub 

pozbawionych zadziora 
haczykach. 

3. Dokonujący połowu mają 
obowiązek posiadania 
podczas łowienia podbieraka. 

4. Obowiązuje całkowity 
zakaz zabierania oraz 



Nazwa 

obwodu 
rybackiego 

Granice łowiska Położenie/powiat Ograniczenia połowowe 

posiadania pstrągów i lipieni. 

5. Złowione pstrągi, trocie i 
lipienie muszą być w 

najkrótszym czasie z całą 
ostrożnością wypuszczone z 

powrotem do łowiska. 

6. Od 1 września do 31 
grudnia obowiązuje zakaz 

połowu ryb metodami 
spinningowymi oraz na 

streamery. 

7. W okresie od 1 maja do 31 
sierpnia dopuszcza się na 
odcinku od mostu drogowego 

na trasie Lidzbark – Brodnica 
do ściany lasu, połów na 

przynęty roślinne. 

Wel nr 7 

Od mostu 

drogowego w 
miejscowości 

Cibórz na trasie 
Działdowo - 

Lidzbark do 
jeziora 

Lidzbarskiego 

Działdowo 

1. Połów ryb odbywa się na 
przynęty sztuczne, wyłącznie 

metodami: spinningową lub 

muchową. 

2. Połów ryb metodą 
spinningową odbywa się przy 

użyciu przynęt wyposażonych 
w pojedynczy, bezzadziorowy 

lub pozbawiony zadziora 
haczyk albo kotwiczkę.  

Połów ryb metodą muchową 
odbywa się przy użyciu much 

zawiązanych na 
bezzadziorowych lub 

pozbawionych zadziora 
haczykach. 

3. Dokonujący połowu mają 
obowiązek posiadania 

podczas łowienia podbieraka. 

4. Obowiązuje całkowity 
zakaz zabierania oraz 

posiadania pstrągów i lipieni. 



Nazwa 

obwodu 
rybackiego 

Granice łowiska Położenie/powiat Ograniczenia połowowe 

5. Złowione pstrągi, trocie i 

lipienie muszą być w 
najkrótszym czasie z całą 

ostrożnością wypuszczone z 
powrotem do łowiska. 

6. Od 1 września do 31 
grudnia obowiązuje zakaz 

połowu ryb metodami 

spinningowymi oraz na 
streamery 

Rzeka 

Szkotówka/ 
obwód 

rybacki 
rzeki Wkra 

nr 1 

Od przepustu 

pod drogą 
Szkotowo- 

Rączki do jej 
ujścia do rzeki 

Wkra, wraz z 
dopływami 

Lipowska 
Struga, 

Sławska 
Struga, a także 

wodami 
pozostałych 

dopływów. 

Nidzica, 

Działdowo. 

1. Połów ryb odbywa się na 
przynęty sztuczne, wyłącznie 

metodami: spinningową lub 
muchową. 

2. Połów ryb metodą 
spinningową odbywa się przy 
użyciu przynęt wyposażonych 

w pojedynczy, bezzadziorowy 
lub pozbawiony zadziora 

haczyk albo kotwiczkę.  

Połów ryb metodą muchową 
odbywa się przy użyciu much 
zawiązanych na 

bezzadziorowych lub 
pozbawionych zadziora 

haczykach. 

3. Dokonujący połowu mają 

obowiązek posiadania 
podczas łowienia podbieraka. 

4. Obowiązuje całkowity 
zakaz zabierania oraz 
posiadania pstrągów i lipieni. 

5. Złowione pstrągi, trocie i 
lipienie muszą być w 

najkrótszym czasie z całą 
ostrożnością wypuszczone z 

powrotem do łowiska. 

6. Od 1 września do 31 
grudnia obowiązuje zakaz 



Nazwa 

obwodu 
rybackiego 

Granice łowiska Położenie/powiat Ograniczenia połowowe 

połowu ryb metodami 

spinningowymi oraz na 
streamery. 

 
* łowiska ochronne (obowiązuje dodatkowa składka oraz zezwolenie) 

 

Uwaga: Wszystkie obwody obejmują również nie wymienione wyżej: 
dopływy, wody starorzeczy i inne zbiorniki wodne połączone dopływem 
lub odpływem do wód tego odcinka rzeki, cieku. 

 

 

III. Wody drobne  

 

Nazwa akwenu Gmina Pow.[ha] 

j. Piaseczno 
Lidzbark 
Welski 

32,0 

j. Piaseczenko 
Lidzbark 
Welski 

5,00 

j. Jeleń 
Lidzbark 

Welski 
40,0 

Wyrobiska w Szydłowie 

k/Mławy 
Szydłowo 7,5 

Wyrobisko „Grabówiec” 

k/Pułtuska 
Pułtusk 8,0 

 

 

 

 

 

 



IV. Wody pod opieką Kół** 

 

Lp. Nazwa Pow.(ha) Gmina 

1 Stawy w Opinogórze 2,5 Opinogóra 

2 

Wyrobiska w Ciechanowie:  

1. wyrobisko TKKF ( kanały przy ul. 

17 Stycznia/Kargoszyńska ) 

2. wyrobisko św. Piotr 

3. wyrobisko Bagry 

4. zespół wyrobisk Dziady:  

 Duży 

 Zarośnięty 

 Gruszka 

 Karpik 

6. zespół wyrobisk Krubin:  

 Kąpielisko 

 Głęboki 

 Mały 

 Smrody 

 Przy Torach 

21 

Ciechanów 

3 Wyrobisko „Rutki” w Płońsku  6,5 Płońsk 

** łowiska pod opieką Kół (obowiązuje dodatkowe zezwolenie oraz składka 
ustalona przez Zarządy Kół) 

 


