
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2005 
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ ĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU 

z dnia 1 sierpnia 2005r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu 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 
(t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750, Dz.U. z 2000r. Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 875, 
Nr 110 poz. 1189, Nr 115 poz.1229, Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, Dz.U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087) 

zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
 

W §1 rozporządzenia 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 
3. Granice obwodów rybackich wymienionych w załączniku do rozporządzenia stanowią linie 
brzegowe wód, a w przypadku gdy granica przebiega przez wody - o ile nie jest to w załączniku 
opisane inaczej - stanowi linia prosta łącząca punkty na przeciwnych brzegach cieku, rzeki określono 
w sposób następujący: 
1) gdy granica obwodu na rzece wyznaczona jest ujściem innego cieku do niej: 

a) punkt połoŜony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki z  linią lewego brzegu cieku do niej 
uchodzącego i punkt wyznaczony przez prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki przechodzącą 
przez punkt określony wcześniej – w przypadku granicy do /od ujścia cieku będącego 
prawobrzeŜnym dopływem tej rzeki; 
b)  punkt połoŜony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki z  linią prawego brzegu cieku do niej 
uchodzącego i punkt wyznaczony przez prostą prostopadłą do prawego brzegu rzeki przechodzącą 
przez punkt określony wcześniej – w przypadku granicy do /od ujścia cieku będącego 
lewobrzeŜnym dopływem tej rzeki; 

2) gdy granica obwodu na rzece wyznaczona jest jej ujściem do innej rzeki: 
a)  punkt połoŜony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki z linią prawego brzegu rzeki, do której 
rzeka uchodzi i punkt połoŜony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki z linią prawego brzegu rzeki, 
do której rzeka uchodzi – w przypadku rzeki będącej prawobrzeŜnym dopływem; 
b) punkt połoŜony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki z linią lewego brzegu rzeki, do której 
rzeka uchodzi i punkt połoŜony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki z linią lewego brzegu rzeki , 
do której rzeka uchodzi – w przypadku rzeki będącej lewobrzeŜnym dopływem; 

3) gdy granica obwodu na rzece wyznaczona jest jej ujściem do jeziora lub wypływem z jeziora: 
punkty przecięcia linii prawego brzegu rzeki z linią brzegową jeziora i lewego brzegu rzeki z linią 
brzegową jeziora; 

4) gdy granica obwodu wyznaczona jest budowlą na rzece: 
punkty przecięcia linii prawego i lewego brzegu rzeki z krawędzią budowli od strony górnej 
wody. 

 
§ 2 

 
W rozporządzeniu nr 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich zmienia się treść 
załącznika (w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem nr 5/2004) w ten sposób, Ŝe: 
I. Treść rubryki pn. „Nazwa obwodu”, otrzymuje brzmienie: 

1) pod lp. 52- Obwód rybacki jeziora Plajtek DuŜy na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka, 
2) pod lp. 74- Obwód rybacki jeziora Zwiniarz na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka, 
3) pod lp. 75- Obwód rybacki jeziora Wólka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka, 
4) pod lp. 76- Obwód rybacki jeziora Linowiec na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka, 
5) pod lp. 141- Obwód rybacki jeziora DuŜe Pietrzykowskie (Głębokie) na rzece Brda nr 1, 
6) pod lp. 181- Obwód rybacki jeziora Brzeźno na rzece Mlusino (Mlusina) nr 1, 



7) pod lp. 231- Obwód rybacki jeziora ChełmŜyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba 
(Browina), 

8) pod lp. 260- Obwód rybacki jeziora Wielkie Długie na rzece DłuŜnica w zlewni rzeki Trzebiocha 
(Pilica), 

9) pod lp. 291- Obwód rybacki jeziora Staw Młyński na cieku Struga Brzezianek w zlewni rzeki 
Wda, 

10) pod lp. 374- Obwód rybacki jeziora Smarzewskie na cieku Struga Bielica w zlewni cieku Struga 
Młyńska, 

11) pod lp. 381- Obwód rybacki jeziora Kapliczne na rzece Dopływ z Kościerzyny nr 2 w zlewni       
rzeki Wierzyca, 

12) pod lp. 387- Obwód rybacki jeziora Hutowe na rzece Kamionka nr 2, 
13) pod lp. 438- Obwód rybacki zbiornika zaporowego (jeziora) Konradowo na rzece Słupia nr 7, 
14) pod lp. 439- Obwód rybacki zbiornika zaporowego (jeziora) Krzynia na rzece Słupia nr 8, 
15) pod lp. 469- Obwód rybacki rzeki Łupawa nr 4, 
16) pod lp. 479- Obwód rybacki rzeki Bagienica w zlewni rzeki Łupawa, 
17) pod lp. 483- Obwód rybacki rzeki Łeby nr 4, 
18) pod lp. 542- Obwód rybacki jeziora Balewskie na kanale Kanał Juranda (Młynówka Malborska)     

nr 1, 
19) pod lp. 543- Obwód rybacki kanału Kanał Juranda (Młynówka Malborska) nr 2, 
20) pod lp. 544- Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na kanale Kanał Juranda (Młynówka Malborska) 

nr 3, 
21) pod lp. 545- Obwód rybacki kanału Kanał Juranda (Młynówka Malborska) nr 4 
22) pod lp. 593- Obwód rybacki jeziora Jemiołowo (Mispel) na rzece Jemiołówka (Amling) nr 1, 
23) pod lp. 607- Obwód rybacki jeziora Morąg (Marąg) na rzece Morąg nr 1. 

 
II. Treść rubryki pn. „Skład obwodu” otrzymuje brzmienie: 

1) pod lp. 52: 
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Plajtek DuŜy, Plajtek Mały i wody odpływów do jeziora 
Urowiec. 
2) pod lp. 70: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- rzeki Wel, z wodami jej dopływów, od starego młyna w miejscowości Chełsty do jej ujścia do rzeki 
Drwęca, 
- cieku Struga Katlewska z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Katlewo, 
- cieku Struga Wólka (w górnym biegu zwanej Prątnica) z wodami jego dopływów, od źródeł do 
jego ujścia do rzeki Wel z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Wólka oraz wód cieków 
wypływających z jezior: Zwiniarz, Linowiec i uchodzących do cieku Struga, 
z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Kiełpińskie (Rynek), Jakubkowo, Rakowickie i wód cieku 
Bałwanka. 
3) pod lp. 74: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Zwiniarz i wody odpływu do cieku Struga. 
4) pod lp. 75: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wólka i wody odpływu do cieku Struga Wólka oraz wody 
dopływów do tych wód. 
5) pod lp. 76: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Linowiec i wody odpływu do cieku Struga. 
6) pod lp. 94: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jezior: Skarlińskie, Łąkorz (Łąkorek), Osetno, Głowińskie, Pawłówko, Biedaszek, Ostrowite, 
Wielkie Partęczyny, Małe Partęczyny, Dębno, Robotno, Kurzyny, Ciche, Zbiczno, StraŜym, 
Skrzynka, Bachotek i wody cieków łączących te jeziora, z wyłączeniem wód jeziora Karaś 
(Tomaszek) i wód cieku łączącego jezioro Karaś z jeziorem Zbiczno, 
- rzeki Skarlanka od źródeł do jej ujścia do rzeki Drwęca, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: 
Strzemiuszczek, Nowy Dwór, 
oraz wody dopływów do tych wód. 



7) pod lp. 117: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jeziora Ruduskie (Wojnowskie) z wodami jego dopływów, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: 
Zbójeńskie, Oborskie, 
- odcinka rzeki Ruziec od wypływu z jeziora Ruduskie (Wojnowskie) do górnej krawędzi mostu na 
trasie Zbójnowo-Wojnowo. 
8) pod lp. 137: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Mlewickie (Mlewieckie) z wodami jego dopływów i wody 
odcinka cieku Struga Toruńska od wypływu z jeziora Mlewickie (Mlewieckie) do jeziora Korza. 
9) pod lp. 141: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jezior: Smołowe, Kamień, Orle, Siadło, Świeszyńskie, DuŜe Pietrzykowskie (Głębokie), 
Pietrzykowo, Ciemno oraz wody dopływów do tych wód, 
- rzeki Brda, z wodami jej dopływów, od wypływu z jeziora Smołowe do 50-ciu metrów poniŜej 
wypływu z jeziora DuŜe Pietrzykowskie (Głębokie), 
z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Piasek. 
10) pod lp. 146: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jezior: Witoczno, Małołąckie, Łąckie, Drzewicz (Dybrzyk), Kosobudno, Płęsno i wody odcinka 
rzeki Brda do mostu drogowego w miejscowości Męcikał, 
jezior: Trzemeszno, Okręglik, Czarnogłowie i wody ich odpływów do rzeki Brda, 
oraz wody dopływów do tych wód, 
z  wyłączeniem wód rzeki Zbrzyca. 
11) pod lp. 158: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jezior: Lipczyno Wielkie, Lipczyno Małe i wody łączącego je cieku, 
- rzeki Lipczynka od źródeł do 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Lipczyno Wielkie, 
oraz wody dopływów do tych wód. 
12) pod lp. 181: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jezior: Brzeźno, Kały, Wielkie i Małe Młosino, z wyłączeniem wód jeziora Leśno Górne oraz wód 
dopływu z jeziora Raduń, 
- rzeki Mlusino (Mlusina) od źródeł do jeziora Leśno Dolne, 
oraz wody dopływów do tych wód. 
13) pod lp. 231: 
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: ChełmŜyńskie, Grodzieńskie, Pluskowęsy, Archidiakonka z 
wodami ich dopływów i wody łączących je cieków do ujścia do rzeki Fryba (Browina), z 
wyłączeniem wód dopływu z jeziora Głuchowskie. 
14) pod lp. 232: 
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Papowskie, Jeleniec (Storlus), Czyste oraz wody cieku Struga 
Papowska od źródeł do jej ujścia do rzeki Fryba (Browina) i wody dopływów do tych wód. 
15) pod lp. 260: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jezior: Wielkie Długie, Małe Długie, 
- rzeki DłuŜnica od źródeł do jej ujścia do rzeki Trzebiocha (Pilica), 
oraz wody dopływów do tych wód. 
16) pod lp. 291: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jeziora Staw Młyński, 
- cieku Struga Brzezianek od źródeł do jej ujścia do rzeki Wda,  
oraz wody dopływów do tych wód, 
z wyłączeniem wód na obszarze Rezerwatu Zdrojno (tj. odcinek cieku Struga Brzezianek i jezioro 
Brzezianek) oraz wód cieku Święta Struga. 
 
 



17) pod lp. 306: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- cieku Potok Młyński od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Branickie do jego ujścia do 
cieku Struga Wyrwa, 
- cieku Struga Wyrwa, z wodami jego dopływów, do jego ujścia do rzeki Wda, 
- dopływu z jeziora LubodzieŜ od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z tego jeziora do jego ujścia do 
cieku Struga Wyrwa. 
18) pod lp. 321: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Osa, z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniŜej 
wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel (Szwarcenewo), z wyłączeniem wód dopływu z 
jeziora Gulbińskie (Mózgowo). 
19) pod lp. 323: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- lewego ramienia rzeki Osa od wypływu z jeziora Trupel (Szwarcenewo), 
- prawego ramienia rzeki Osa od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Piotrowickie, 
do ich ujścia do jeziora PłowęŜ, oraz wody dopływów do tych wód, 
z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Wielki Staw, Mierzyńskie, Goryńskie. 
20) pod lp. 328: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Karaś i wody odpływu do jeziora Trupel (Szwarcenewo) oraz 
wody dopływów do tych wód. 
21) pod lp. 329: 
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Gryźliny, Studa, Lekarty, Moszyska, Przedsień, Lubek, 
Modzel, Kakaj, Dębno Małe, Jeziorko, Wielki Staw, wody rzeki Kakaj (Laka) oraz wody cieku 
łączącego te jeziora do jego ujścia do rzeki Osa oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem 
wód  jeziora Bielice i wód cieku łączącego jezioro Bielice z jeziorem Modzel. 
22) pod lp. 374: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Smarzewskie oraz wody cieku Struga Bielica od źródeł do jej 
ujścia do jeziora Rakowieckie wraz z wodami dopływów do tych wód. 
23) pod lp. 377: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wierzyca od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora 
Grabowskie do jeziora Wierzysko. 
24) pod lp. 381: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kapliczne i wody rzeki Dopływ z Kościerzyny do jeziora 
Wierzysko oraz wody dopływów do tych wód. 
25) pod lp. 392: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- rzeki Wietcisa, z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Przywidz 
(Przywidzkie) do jej ujścia do rzeki Wierzyca, 
- cieku Struga Rutkownica, z wodami jego dopływów od źródeł do jego ujścia do rzeki Wietcisa, 
z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Połęczyńskie, Łąkie, Gobrowo, Krawusińskie, Starowieckie. 
26) pod lp. 438: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- zbiornika zaporowego (jeziora) Konradowo, 
- rzeki Słupia od zapory w Młynkach do połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia 
poniŜej stopnia Konradowo oraz wody starego koryta rzeki Słupia na tym odcinku, 
- starego koryta rzeki Słupia od zapory w Młynkach do jego ujścia do rzeki Słupia, 
- dopływu z jeziora Stary Staw od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z tego jeziora, 
oraz wody dopływów do tych wód, 
z wyłączeniem wód: dopływu z jeziora Głębokie, cieku Struga Bytowa (Bytówka), rzeki Kamienica 
oraz dopływu z jeziora Konitowskie. 
27) pod lp. 439: 
Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika zaporowego (jeziora) Krzynia i wody odcinka rzeki Słupia 
od połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniŜej stopnia Konradowo do połączenia 
starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniŜej zbiornika zaporowego (jeziora) Krzynia, wraz ze 
starym korytem oraz wody dopływów do tych wód. 



28) pod lp. 440: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- rzeki Słupia z dopływami od połączenia starego koryta rzeki Słupia z rzeką Słupia poniŜej 
zbiornika zaporowego (jeziora) Krzynia do linii biegnącej wzdłuŜ północno-wschodniej krawędzi 
mostu kolejowego w miejscowości Ustka tj. do granicy między śródlądowymi wodami 
powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, 
- rzeki Kamienna od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Rybiec do jej ujścia do rzeki Słupia, 
oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód rzeki Skotawa. 
29) pod lp. 468: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- rzeki Łupawa od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Jasień do granicy ze Słowińskim 
Parkiem Narodowym, 
- cieku Dopływ spod Smolnik od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Trzemeszno do jego 
ujścia do rzeki Łupawa, 
- cieku Dopływ spod Dobrej od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Czarne do jego ujścia 
do rzeki Łupawa, 
oraz wody dopływów do tych wód poza obszarem Słowińskiego Parku Narodowego, 
z wyłączeniem wód rzeki Bukowina. 
30) pod lp. 469: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łupawa od wypływu z leśnego terenu Słowińskiego Parku 
Narodowego (w miejscowości Smołdzino) do mostu na drodze biegnącej z miejscowości Gardna 
Wielka w kierunku północnym, wody kanału Kanał Łupawa-Łebsko oraz wody dopływów do tych 
wód poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego. 
31) pod lp. 479: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bagienica od źródeł do granicy ze Słowińskim Parkiem 
Narodowym oraz wody dopływów do tych wód poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego. 
32) pod lp. 482: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- rzeki Łeba od ujścia rzeki Węgorza do granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym, 
- rzeki Sitnica od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Brody do jej ujścia do rzeki Łeba, 
- kanału Kanał Łebski, 
- kanału Izbicki Kanał, 
- rzeki Stara Łeba poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego, 
oraz wody dopływów do tych wód poza obszarem Słowińskiego Parku Narodowego, 
z wyłączeniem wód rzek: Pogorzelica (Pogorzeliczanka), Węgorza. 
33) pod lp. 483: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łeba od wypływu z terenu Słowińskiego Parku Narodowego 
(poniŜej jeziora Łebsko) do linii biegnącej w odległości dwóch metrów od krawędzi północnej mostu 
drogowego, łączącego ul. Sienkiewicza z ul. Turystyczną w miejscowości Łeba, tj. do granicy 
między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami 
morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód. 
34) pod lp.493: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pustynka (Klukówka) od źródeł do granicy ze Słowińskim 
Parkiem Narodowym oraz wody dopływów do tych wód poza obszarem Słowińskiego Parku 
Narodowego. 
35) pod lp. 497: 
Obwód rybacki obejmuje wody kanału Kanał Gardno-Łebsko na odcinku znajdującym się poza 
granicami Słowińskiego Parku Narodowego. 
36) pod lp. 513: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Miłoszewskie i wody odcinka rzeki Bolszewka poniŜej 
wypływu z tego jeziora do jeziora Lewinko oraz wody dopływów do tych wód. 
 
 
 
 



37) pod lp. 514: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- rzeki Bolszewka poniŜej wypływu z jeziora Lewinko do jej ujścia do rzeki Reda, 
- rzeki Gościcina od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Wysoka (Wycztok) do jej ujścia 
do rzeki Bolszewka, 
oraz wody dopływów do tych wód. 
38) pod lp. 524: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Nogat od dolnego stanowiska stopnia wodnego w 
miejscowości Biała Góra do jej ujścia do akwenu Zalew Wiślany z wodami jej dopływów w tym: 
wody cieku Stary Nogat od przepustu w miejscowości Rakowo oraz wody kanałów: Kanał 
Cieplicówka, Kanał Jagielloński, z wyłączeniem wód rzeki Kanał Juranda (Młynówka Malborka), 
wód rzeki Liwa oraz wód kanału Kanał Brajteryna. 
39) pod lp. 531: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Liwa, z wodami jej dopływów, od dolnego stanowiska jazu 
„Miłosna” w miejscowości Kwidzyn do jej ujścia do rzeki Nogat. 
40) pod lp. 542: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Balewskie i wody odcinka kanału Kanał Juranda (Młynówka 
Malborska) od wypływu z jeziora Dzierzgoń do 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Balewskie 
oraz wody dopływów do tych wód. 
41) pod lp. 543: 
Obwód rybacki obejmuje wody kanału Kanał Juranda (Młynówka Malborska) od 50-ciu metrów 
poniŜej wypływu z jeziora Balewskie do jeziora Dąbrówka oraz wody dopływów do tych wód. 
42) pod lp. 544: 
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Dąbrówka, Koślinka i wody odcinka kanału Kanał Juranda 
(Młynówka Malborska) łączącego te jeziora do 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Dąbrówka, 
z wyłączeniem wód cieku Rów Biały. 
43) pod lp. 545: 
Obwód rybacki obejmuje wody kanału Kanał Juranda (Młynówka Malborska), z wodami jego 
dopływów, od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Dąbrówka do jego ujścia do rzeki Nogat. 
44) pod lp. 556: 
Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Jaśkowskie, Karnickie (Ligowo),  wody cieku łączącego te 
jeziora oraz wody cieku Struga Korbajna od wypływu z jeziora Karnickie (Ligowo) do połączenia z 
kanałem Kanał Elbląski i wody dopływów do tych wód. 
45) pod lp. 594: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Jemiołówka (Amling), z wodami jej dopływów, od 50-ciu 
metrów poniŜej wypływu z jeziora Jemiołowo (Mispel) do ujścia do jeziora Sarąg, z wyłączeniem 
wód dopływu z jeziora Guzowy Piec. 
46) pod lp. 601: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jezior: Wulpińskie (Tomaszkowskie), Naterskie (Świętajno Naterskie), 
-cieku łączącego te jeziora, 
-odcinka rzeki Giłwa poniŜej wypływu z jeziora Wulpińskie (Tomaszkowskie) do mostu na drodze 
przy miejscowości Unieszewo, 
oraz wody dopływów do tych wód. 
47) pod lp. 608: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- rzeki Morąg od 50-ciu metrów poniŜej wypływu z jeziora Morąg (Marąg) do rzeki Pasłęka, 
- rzeki Łukta od połączenia z rzeką Tabórzanka do jej ujścia do rzeki Morąg, z wyłączeniem wód 
dopływów z jezior: Czarne, Łoby (Loba), Zapadłe (Czarne DuŜe), 
oraz wody dopływów do tych wód.  
48) pod lp. 622: 
Obwód rybacki obejmuje wody cieku Struga Miłakówka, z wodami jego dopływów, od 50-ciu 
metrów poniŜej wypływu z jeziora Długie do jego ujścia do rzeki Pasłęka, z wyłączeniem wód 
dopływów z jezior: Złotna (Kalnicki Staw), Fila (Bolity, Balwiąg, Bema) oraz wód rzeki Narienka. 
 



III. W obwodach rybackich zlewni rzeki Drwęcy dodaje się po wierszu o lp. 94 wiersz o lp. 94a 
i pozycji I.5.69a, o następującej treści: 
1) treść rubryki pn. „Nazwa obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki jeziora Karaś (Tomaszek) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka 
2) treść rubryki pn. „Skład obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Karaś (Tomaszek) i wody cieku łączącego jezioro Karaś z 
jeziorem Zbiczno. 
 
IV. W obwodach rybackich zlewni cieku Struga Toruńska dodaje się po wierszu 140 wiersz 
o lp. 140a i pozycji I.6.6a, o następującej treści: 
1) treść rubryki pn. „Nazwa obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki jeziora Jeziorek na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Toruńska 
2) treść rubryki pn. „Skład obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Jeziorek z wodami jego dopływów i wody odpływu do 
jeziora Korza, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora KaŜaniec. 
 
V. W obwodach rybackich zlewni rzeki Osa dodaje się po wierszu o lp. 329 wiersz o lp. 329a 
i pozycji I.11.11a, o następującej treści: 
1) treść rubryki pn. ”Nazwa obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki jeziora Bielice na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa 
2) treść rubryki pn. „Skład obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bielice i wody cieku łączącego jezioro Bielice z jeziorem 
Modzel. 

 
VI. W obwodach rybackich zlewni rzeki Wierzycy dodaje się po wierszu o lp. 380 wiersz o l.p.380a 
i pozycji I.14.16a, o następującej treści: 
1) treść rubryki pn. „Nazwa obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki jeziora Bibrowskie na rzece Dopływ z Kościerzyny nr 1 w zlewni rzeki Wierzyca. 
2) treść rubryki pn. „Skład obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki obejmuje wody: 
- jeziora Bibrowskie, 
- rzeki Dopływ z Kościerzyny od źródeł do jeziora Kapliczne, 
oraz wody dopływów do tych wód. 

 
VII. W obwodach rybackich zlewni rzeki Łupawy dodaje się po wierszu o lp. 479 wiersz o lp. 479a 
i pozycji II.2.14a o następującej treści: 
1) treść rubryki pn. „Nazwa obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki rzeki Grabownica w zlewni rzeki Łupawa 
2) treść rubryki pn. „Skład obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Grabownica od źródeł do granicy ze Słowińskim Parkiem 
Narodowym oraz wody dopływów do tych wód poza granicami Słowińskiego Parku Narodowego. 

 
VIII. W obwodach rybackich zlewni rzeki Nogat dodaje się po wierszu o lp. 524 wiersz o lp. 524a 
i pozycji III.2.1a o następującej treści: 
1) treść rubryki pn. „Nazwa obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki kanału Kanał Brajteryna w zlewni rzeki Nogat 
2) treść rubryki pn. „Skład obwodu” otrzymuje brzmienie: 
Obwód rybacki obejmuje wody kanału Kanał Brajteryna. 

 
IX. W obwodach rybackich zlewni rzeki Brdy skreśla się: 
1) obwód rybacki o lp.191 i pozycji I.7.51 „Obwód rybacki jeziora Ostrowite (Struga Siedmiu 
Jezior) w zlewni rzeki Brda”, 
2) obwód rybacki o lp. 189 i pozycji I.7.49 „Obwód rybacki jeziora Stawek na cieku bez nazwy w 
zlewni rzeki Brda”. 

 



X. W obwodach zlewni rzeki Łeba skreśla się: 
1) obwód rybacki o lp. 496 i pozycji II.3.17 „Obwód rybacki kanału Kanał Łupawa-Łebsko w zlewni 

rzeki Łeba” 
 
 

§ 3 
 

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 29 sierpnia 2005r. i podlega opublikowaniu 
w Dziennikach Urzędowych Województw: Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-
Mazurskiego.   
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
mgr inŜ. Halina Burakowska 

  
 


