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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2021 dyrektora Wigierskiego 

Parku Narodowego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad 

wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach 

Wigierskiego Parku Narodowego 

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  

w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego 

 

1. Amatorski połów ryb w wodach Wigierskiego Parku Narodowego (WPN) można uprawiać 

wyłącznie przy użyciu wędki. Amatorski połów ryb wędką nazywany jest w dalszej części 

niniejszego regulaminu wędkowaniem. 

2. Wody WPN nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb kuszą. 

3. Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne 

k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz w rzece Czarnej Hańczy 

płynącej w granicach WPN, na odcinku od jeziora Wigry do miejscowości Studziany Las, na 

podstawie wykupionej licencji. 

4. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować w ramach 

własnego łowiska i dziennego limitu połowowego, ale wyłącznie pod opieką osoby 

posiadającej uprawnienia do wędkowania w wodach WPN. 

5. Zajmowanie stanowisk wędkarskich, wędkowanie oraz przemieszczanie się po wodach 

udostępnionych do wędkowania dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej. 

6. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest w okresie od 1 maja do 31 października i może odbywać 

się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa określonych 

w przepisach o żegludze śródlądowej. 

7. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach niezarośniętych roślinnością wynurzoną. 

8. Wędkowanie z łodzi i brzegu dozwolone jest przy użyciu maksymalnie dwóch wędek 

zwykłych (spławikowo-gruntowych1) lub metodą spinningową2, na zasadach określonych 

w punkcie 12. niniejszego regulaminu. Z lodu3 wolno łowić na maksymalnie dwie wędki 

zwykłe (spławikowo-gruntowe lub uzbrojone w mormyszkę4) lub jedną wędką uzbrojoną w 

przynętę sztuczną. 

9. Wędkujących na terenie WPN obowiązuje zakaz stosowania oraz posiadania wszelkich zanęt. 

10. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” a także stosowania jako przynęty 

martwych ryb. 

11. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga 

potokowego. 
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12. Połów szczupaka oraz połów metodą spinningową bez stosowania holowania przynęty za 

jednostką pływającą (metoda trollingowa) dozwolony jest wyłącznie w jeziorach Wigry i 

Pierty w okresie od 1 maja do 30 września. W pozostałych wodach połów szczupaka oraz 

połów metodą spinningową i trollingową jest zabroniony. 

13. Wędkowanie w rzece Czarnej Hańczy dozwolone jest wyłącznie na odcinku zlokalizowanym 

poniżej jeziora Wigry. Na odcinku rzeki pomiędzy miejscowościami Wysoki Most i Studziany 

Las można wędkować wyłącznie metodą muchową5 lub gruntowo-spławikową przy użyciu 

przynęt roślinnych. 

14. Wędkujących w wodach WPN obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:  

 płoć i okoń – do 15 cm,  

 leszcz – do 25 cm,  

 węgorz – do 50 cm,  

 szczupak – do 55 cm,  

 pozostałe gatunki zgodnie z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym. 

15. Wędkujących w wodach WPN obowiązują następujące dobowe limity ilościowe6 (w godz. 

00.00-24.00):  

 szczupak – 1 sztuka, 

 węgorz, lin, sandacz, lipień, boleń – po 2 sztuki (łącznie 3 sztuki), 

 leszcz – 10 szt. lecz nie więcej niż 10 kg. 

 kleń – 3 sztuki. 

16. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb z gatunków innych niż wymienione w punkcie 15. w 

całkowitej ilości nieprzekraczającej 5 kg w ciągu doby. 

17. Limity połowowe nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, pstrąga tęczowego 

i źródlanego. 

18. Wędkujących obowiązuje prowadzenie rejestru ilości ryb zabieranych z łowiska. Rejestry 

dostępne są w punktach sprzedaży bezpośredniej licencji bądź w aplikacji sprzedaży 

internetowej. Rejestr połowu ryb jest integralną częścią zezwolenia, który należy mieć 

zawsze podczas wędkowania i prowadzić zgodnie z zamieszczoną instrukcją.  

19. Inne kwestie dotyczące wędkowania w wodach WPN nieuregulowane niniejszym 

regulaminem określa ustawa o rybactwie śródlądowym. 

20. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie odebraniem licencji bez 

odszkodowania oraz zastosowaniem innych sankcji przewidzianych prawem. 

21. W czasie pobytu na terenie WPN należy przestrzegać postanowień Zarządzenia nr 30/2021 

dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie 

udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.   

Wyjaśnienia do regulaminu: 
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1) Linka wędki spławikowo-gruntowej zakończona jest haczykiem z przynętą naturalną – 

roślinną lub zwierzęcą. Przynęty roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich 

(ciasta, pasty, sery). Przynęty zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. 

Wędkarz łowiący tą metodą zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych 

odstępów od innych wędkujących: łowiąc z brzegu – 10 m.; między łodziami lub brodząc 

– 25 m.; między łodzią a wędkującymi z brzegu – 50 m. 

2) Łowienie dozwolone jest na jedną wędkę z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, 

która wykonana jest z materiałów naturalnych lub sztucznych. Wędkarz łowiący tą 

metodą zobowiązany jest do zachowania następujących, minimalnych odstępów od 

innych wędkujących: łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m.; łowiąc z łodzi – 50 m. 

3) Otwory w lodzie nie mogą mieć średnicy/przekątnej większej niż 20 cm. Złowione i 

przeznaczone do zabrania ryby należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu i 

przechowywać w pojemnikach. Podczas wędkowania należy zachować minimalną 

odległość 10 m. od innych wędkujących. 

4) Przynęta w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie 

większej niż 15 mm, z haczykiem o pojedynczym ostrzu. 

5) Łowienie dozwolone jest na jedną wędkę wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i 

sznur muchowy. Inne linki niż sznur muchowy mogą być stosowane wyłącznie do 

wiązania przyponów oraz jako podkład na kołowrotku. Na wędce muchowej nie wolno 

stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu. 

6) Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dobowych, ponadto nie wolno 

przechowywać i zabierać ryb objętych okresem ochronnym i poniżej wymiarów 

ochronnych, rozdawać ryb na terenie łowiska, patroszyć i obcinać głów i ogonów rybom 

przed zakończeniem wędkowania. 

Przydatne linki:  

1) Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. 

2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie 

połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w 

wodzie. 

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. 

4) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o 

długości do 24 m.  

5) Zarządzenie nr 30/2021 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 14 grudnia 

2021 r. w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.  

 

 

 


