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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2003 

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ ĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU 

z dnia 5 listopada 2003r. 
w sprawie ustanowienia obwodów rybackich. 

 
 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym 
(Dz.U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750, z późn. zm.)1) zarządza się co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Ustanawia się obwody rybackie w regionie wodnym Dolnej Wisły2) oraz określa ich nazwę, 
numer i granice. 
2. Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. 
 

§ 2 
 

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 15 grudnia 2003 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000r. Nr 120, poz. 1268 oraz Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 
875 i Nr 115, poz.1229. 
2) Przebieg granic regionu wodnego Dolnej Wisły określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 10 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1953) w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, 
przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne. 
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Załącznik do Rozporządzenia Nr 1/2003  
Dyrektora Regionalnego Zarządu  

Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
 z dnia 5 listopada 2003 r.  

 

Wykaz obwodów rybackich 

 
1. Obwód rybacki rzeki Dolna Wisła nr 1 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym: 

1) od strony górnego biegu rzeki Wisła, w jej 684 km  - linią prostą łączącą punkt na lewym 
brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 52o41’16,5” szerokości geograficznej północnej i 
19o01’18,4” długości geograficznej wschodniej, z punktem na prawym brzegu rzeki Wisła o 
współrzędnych 52o41’24,7” szerokości geograficznej północnej i 19o01’32,2” długości 
geograficznej wschodniej a); 
2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią prostą łączącą brzegi rzeki Wisła, będącą 
przedłuŜeniem linii prawego brzegu rzeki TąŜyna w jej ujściu w km 718,2 do rzeki Wisła; 

- wraz z jej dopływami oraz wodami zbiorników wodnych i łączącymi je z rzeką Wisła ciekami  i 
kanałami połoŜonymi w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła - stanowiącymi wody 
płynące, z wyłączeniem wód rzeki Mień i jej dopływów. 
 
2. Obwód rybacki rzeki Dolna Wisła nr 2  
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła  na odcinku wyznaczonym: 

1) od strony górnego biegu rzeki Wisła - linią prostą będącą przedłuŜeniem linii prawego 
brzegu rzeki TąŜyny 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 połoŜony na prawym brzegu ujścia rzeki Zielona, o współrzędnych 
53o01’40,5”szerokości geograficznej północnej i 18o25’31” długości geograficznej 
wschodniej, z punktem połoŜonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki Wisła o 
współrzędnych 53o01’53,2” szerokości geograficznej północnej i 18o 25’44,4” długości 
geograficznej wschodnieja); 

- wraz z jej dopływami oraz wodami zbiorników wodnych i łączącymi je  z rzeką Wisła ciekami  
i kanałami połoŜonymi w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła - stanowiącymi 
wody płynące, z wyłączeniem wód rzeki TąŜyna, rzeki Drwęca, rzeki  Struga Toruńska i ich 
dopływów oraz wód Portu Zimowego w Toruniu.  
 
3. Obwód rybacki rzeki Dolna Wisła 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 połoŜony na prawym brzegu ujścia rzeki Zielona, o współrzędnych 
53o01’40,5”szerokości geograficznej północnej i 18o25’31” długości geograficznej 
wschodniej, z punktem połoŜonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki Wisła o 
współrzędnych 53o01’53,2” szerokości geograficznej północnej i 18o 25’44,4” długości 
geograficznej wschodniej, a); 
2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią leŜącą w jej 807,55 km, zgodnie z osią 
podłuŜną mostu drogowego leŜącego w ciągu drogi krajowej nr 1; 
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- wraz z jej dopływami, wodami zbiorników wodnych i łączącymi je  z rzeką Wisła ciekami  i 
kanałami połoŜonymi w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła - stanowiącymi wody 
płynące oraz  kanałem Ŝeglugowym rzeki Brda na odcinku od śluzy Ŝeglugowej „Brdyujście” do 
ujścia kanału do rzeki Wisła i z ujściowym odcinkiem rzeki Brda od jazu walcowego „Czersko 
Polskie” w Bydgoszczy do ujścia rzeki Brda do rzeki Wisła. Obwód rybacki nie obejmuje wód 
rzeki Zielona, Kanału Górnego, Kanału Dolnego, rzeki Brda, rzeki Struga Niewieścińska, rzeki 
Fryba (Browina)  i ich dopływów oraz wód Portu Chełmno. 
 
4. Obwód rybacki rzeki Dolna Wisła nr 4  
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym: 
1) od strony górnego biegu rzeki Wisła - linią leŜącą w jej 807,55 km, zgodnie z osią podłuŜną 

mostu drogowego leŜącego 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  53o41’51,4” szerokości geograficznej północnej i 
18o46’51,9”długości geograficznej wschodniej, z punktem połoŜonym na ostrodze na prawym 
brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 53o41’48,2” szerokości geograficznej północnej i 
18o47’11,2” długości geograficznej wschodniej a) ; 

- wraz z jej dopływami, wodami zbiorników wodnych i łączącymi je  z rzeką Wisła ciekami  i 
kanałami połoŜonymi w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła - stanowiącymi wody 
płynące, z wyłączeniem wód: rzeki Wda, Strugi Czerwona Woda, Kanału Głównego (dopływ 
spod Dubielna), rzeki Trynka, rzeki Osa, rzeki Mątawa - i ich dopływów. 
 
5. Obwód rybacki rzeki Dolna Wisła nr 5   
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła wraz z dopływami, na odcinku wyznaczonym: 
1) od strony górnego biegu rzeki Wisła w jej 859,165 km - linią prostą łączącą na jej lewym 

brzegu punkt na ostrodze o współrzędnych  53o41’51,4” szerokości geograficznej północnej i 
18o46’51,9”długości geograficznej wschodniej, z punktem połoŜonym na ostrodze na prawym 
brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 53o41’48,2” szerokości geograficznej północnej i 
18o47’11,2” długości geograficznej wschodniej a); 

2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią leŜącą w jej 903,9 km, zgodnie z osią podłuŜną 
mostu drogowego leŜącego w ciągu drogi krajowej nr 1;  

- z wyłączeniem wód: rzeki Struga Młyńska, rzeki Wierzyca,  dopływu z Jeziora Pelplińskie oraz 
rzeki Nogat poniŜej stopnia piętrzącego w miejscowości Biała Góra - i ich dopływów. 
 
6. Obwód rybacki rzeki Dolna Wisła nr 6  
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła wraz z dopływami, na odcinku wyznaczonym: 
1) od strony górnego biegu rzeki Wisła - linią leŜącą w jej 903,90km, zgodnie z osią podłuŜną 

mostu drogowego leŜącego w ciągu drogi krajowej nr 1;  
2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła w jej 934,9 km – linią prostą łączącą na jej lewym 

brzegu punkt o współrzędnych 54o17’57,7” szerokości geograficznej północnej i 18o55’55,1” 
długości geograficznej wschodniej z punktem połoŜonym na prawym brzegu rzeki Wisła o 
współrzędnych 54o17’57,3” szerokości geograficznej północnej i  18o 56’09,1” długości 
geograficznej wschodniej a) ; 

- z wyłączeniem wód rzeki Szkarpawa poniŜej śluzy w miejscowości Drewnica i jej dopływów. 
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7. Obwód rybacki rzeki Dolna Wisła nr 7   
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła wraz z dopływami, na odcinku wyznaczonym: 
1) od strony górnego biegu rzeki Wisła w jej 934,9 km – linią prostą łączącą na jej lewym 

brzegu punkt o współrzędnych 54o17’57,7” szerokości geograficznej północnej  i 18o55’55,1” 
długości geograficznej wschodniej z punktem połoŜonym na prawym brzegu rzeki Wisła o 
współrzędnych 54o17’57,3” szerokości geograficznej północnej i  18o56’09,1” długości 
geograficznej wschodniej a) ; 

2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła – linią prostą łączącą głowice kierownic wysuniętych w 
wody Zatoki Gdańskiej; 

- z wyłączeniem wód rzeki Martwa Wisła poniŜej śluzy w miejscowości Przegalina i jej 
dopływów.  
 
8. Obwód rybacki rzeki Nogat  
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Nogat od dolnego stanowiska stopnia wodnego w 
miejscowości Biała Góra do ujścia Nogatu do Zalewu Wiślanego – wraz z dopływami w tym 
Stary Nogat od przepustu w m. Rakowo oraz Kanał Cieplicówka i Kanał Jagielloński, z 
wyłączeniem rzek: Młynówka  Malborska (Kanał Juranda) oraz Liwa i ich dopływów.  
 
9.  Obwód rybacki rzeki Szkarpawa  
Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Szkarpawa od dolnego stanowiska śluzy w miejscowości 
Drewnica do ujścia do Zalewu Wiślanego i  rzeki Wisła Królewiecka wraz z ich dopływami, z 
wyłączeniem wód rzeki Święta (Tuga), Kanału Panieńskiego (Łacha Panieńska) oraz Kanału 
Linawa i ich dopływów. 
 
10.    Obwód rybacki rzeki Martwa Wisła 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Martwa Wisła od dolnego stanowiska śluzy w miejscowości 
Przegalina do linii łączącej południowy kraniec nabrzeŜa przystani rybackiej w miejscowości 
Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka 
wraz z jej dopływami (w tym Kanał Piaskowy i Kanał Śledziowy wraz z odcinkiem starorzecza 
Wisły rozciągającym się od drogi Przegalina - Błotnik). 
 
11.   Obwód rybacki rzeki Święta (Tuga)  
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Święta (Tuga) wraz z dopływami. 
 
12.    Obwód rybacki Kanału Panieńskiego  
Obwód rybacki obejmuje wody Kanału Panieńskiego (Łacha Panieńska) wraz z dopływami oraz 
wody Kanału Drzewnego wraz z ciekami Stara Tuga i Izbowa Łacha na odcinku od przepustu w 
miejscowości Rakowo do jej ujścia do Kanału Panieńskiego. 
 
13.   Obwód rybacki Kanału Linawa  
Obwód rybacki obejmuje wody Kanału Linawa wraz z jego dopływami oraz Kanał Wiślano-
Zalewowy.  
 
 
Objaśnienia: 
a)

   współrzędne geograficzne podane są w układzie WGS 84 


