Praktyczne wskazówki dla Wędkarzy
Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie),
zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!
Obowiązuje Cię przede wszystkim:
1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, ze zmianami
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000222/U/D20150222Lj.pdf
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r., w sprawie
wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu
rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania
rybołówstwa rekreacyjnego, ze zmianami, w tym ostatnia zmiana z dnia 27 marca 2018 r.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001015/O/D20151015.pdf
A także:
1. przepisy portowe wydawane przez Dyrektora Urzędu Morskiego, a na Jeziorze Dąbie przepisy dotyczące żeglugi śródlądowej.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019
r.w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych
warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
Przed dokonaniem wpłaty upewnij się, że numer konta jest prawidłowy (obowiązujący od 1
stycznia 2019 r.).
Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w
rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem
potwierdzającym Twoją tożsamość.
Gdzie można łowić?
W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy
ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także
zakwalifikowane Jezioro Dąbie.
Gdzie nie wolno łowić?
W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:
1. Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.
2. W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100
m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego. Są to obszary wyłączone: 1) 
na
stałe, 10.XI-15.XII oraz 1.I-5.VI 2) 1.IV-31.V oraz 1.XI-do końca lutego 3)1.I-30.IV 4)
5.V-5.VI.
3. W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.
4. Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100
m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np.
"betonowiec" na Dąbiu).
Jak rozumieć przepis z zakazem spinningu na wodach morskich?
§5 ust. 4 rozporządzenia: Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych,
w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:
1) w godzinach od 17:00 do 07:00;
2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej "metodą spinningową";
3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż
jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.
W myśl tego przepisu w okresie od 15 września do ostatniego dnia lutego, na obszarze wód
portowych nie wolno w ogóle wędkować (żadną metodą) w godzinach 17:00 - 7:00.
Nie wolno spiningować przez całą dobę, dotyczy to także zakazu metody Drop-Shot (niezależnie
czy używamy przynęty sztucznej czy robaka lub fileta).
Nie wolno łowić przez całą dobę, wędką uzbrojoną w więcej niż jeden, pojedynczy haczyk !!!
MAPA OBSZARÓW OBJĘTYCH W/W PRZEPISAMI ZNAJDUJE SIĘ

Szczegółowy przebieg granic znajduje się na stronie:
http://www.ums.gov.pl/informator-urzedowy/ladowe-granice-kompetencji.html
Łowienie na dwa przypony.
Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy
użyciu haczyka o rozwarciu do 10mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie
ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma - łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor
może nałożyć karę.
Łowienie śledzi na 5 przyponów.
Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie
jest większe niż 6mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami - takie
zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten
sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują - łamiesz prawo.
Prośba do wszystkich wędkarzy
Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy regulujące wędkowanie na wodach morskich są
skomplikowane oraz często się zmieniają, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, dlatego
prosimy o edukowanie kolegów wędkarzy, których spotkacie nad wodą. Jeżeli zauważycie, że
ktoś nie orientuje się w przepisach, wyjaśnijcie mu gdzie popełnia błąd. Wszyscy jesteśmy
wędkarzami - pomagajmy sobie.
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku
adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
nr pokoju: 711
w godzinach 7:30-15:30
nr telefonu: (O-59) 842 44 57 wew.4
e-mail: polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl
Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej może być
prowadzone na podstawie:
1. dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu lub innych
niż statek urządzeń pływających;
Opłaty:
● 7,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
● 11,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
● 42,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
● 32,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla członków rodzin wielodzietnych
posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832)
OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST
OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.
Okręgowy Inspektorat zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do
wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane niżej konto.
Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne powinna posiadać dokument tożsamości,
zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób
korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.
Ważne: Okres ważności uprawnień biegnie od dnia wniesienia opłaty.
W/w opłaty należy wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w
Słupsku na rachunek:
NBP O/Gdańsk
60 1010 1140 0003 5822 3100 0000
W tytule przelewu proszę podać: "za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres
...(tydzień/miesiąc/rok) " oraz "Imię i Nazwisko"

Podstawa prawna:
Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2015, poz.222 z póź.zm.)
Art.16. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów
i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz
szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2015, poz.1015
z póź.zm.)
2. pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane dla organizatora zawodów
na prowadzenie połowów z brzegu albo armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku:
Opłaty:
● 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów
sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
● 11 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na okres
jednego miesiąca;
● 42 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora na okres
kolejnych 12 miesięcy.
W/w opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, na rachunek:
mBank
35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
Podstawa prawna:
Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2015,poz.222 z póź.zm.)
Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówkowo lub
bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego. Obowiązek zapłaty powstaje
z chwilą złożenia podania, wniosku, itp., a uiszczenie jego w odpowiedniej wysokości podlega
kontroli organu rozpatrującego sprawę, co za tym idzie konieczne jest złożenie potwierdzenia zapłaty
przy złożeniu podania, wniosku, itp. Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.
Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa
rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) bolenia (Aspius aspius) – 40 cm;
2) certy (Vimba vimba) – 30 cm;
3) dorsza (Gadus morhua) – 35 cm;
4) gładzicy (Pleuronectes platessa) – 25 cm;
5) jazia (Leuciscus idus) – 25 cm;
6) leszcza (Abramis brama) – 40 cm;
7) lina (Tinca tinca) – 28 cm;
8) łososia (Salmo salar) – 60 cm;
9) miętusa (Lota lota) – 40 cm;
10) nagłada (Scophthalmus rhombus) – 30 cm;
11) okonia (Perca fluviatilis) – 20 cm;
12) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;
13) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm;
14) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;
15) storni (Platichthys flesus) – 23 cm;
16) suma (Silurus glanis) – 70 cm;
17) szczupaka (Esox lucius) – 50 cm;
18) śledzia (Clupea harengus) – 16 cm;
19) troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm;
20) skarpia (Scophthalmus maximus) – 30 cm;
21) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;

22) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm;
23) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.
Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku
zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących
gatunków ryb:
1) łososia i troci – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów
morskich: Darłowo,
Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,
c) 25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka
15°23ʹ14ʺ E
oraz na jeziorze Dąbie;
2) sandacza – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości
geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ
długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości
geograficznej
wschodniej;
3) skarpia – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka
15°00ʹ00ʺ długości
geograficznej wschodniej;
4) jesiotra ostronosego – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód
wewnętrznych,
morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
5)2) węgorza – w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia na obszarze morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
6) szczupaka – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka
15°23ʹ14ʺ E
oraz na jeziorze Dąbie;
7) suma – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
8) siei – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1
lit. c;
9) miętusa – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w
pkt 1 lit. c.

Dziwnów wędkowanie
Na zachodnim krańcu plaży znajduje się ujście Dziwny ujęte w dwa falochrony. Jest to podobno
świetne miejsce do wędkowania. Nie trudno tam o okonie, leszcze, węgorze, szczupaki, liny,
sandacze, łososie. Wędkować można również w wodach Zalewu Kamieńskiego, rzeki Dziwny oraz
jeziora Martwa Dziwna. Warto także podejść do portu rybackiego i zapytać miejscowych rybaków o
możliwość wypłynięcia w morze, aby zasmakować wędkarstwa morskiego.
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Marina Polmax znajduje się kilka wędkarskich pomostów
drewnianych od strony rzeki Dziwny oraz jeden długi okalający port jachtowy skąd komfortowo
można spróbować wędkarskich sukcesów.
Niezwykłe położenie Mariny Polmax nad rzeką Dziwną pomiędzy słodkowodnymi wodami Zalewu
Kamieńskiego a oddalonym o ok. 300m jej ujściem w wody morza Bałtyckiego sprawia że można
tutaj spotkać mnogość gatunków ryb znanych ze śródlądzia ale także ryb typowo morskich. Każdego
roku okres od pierwszych dni maja aż do później jesieni stanowi niezmiennie atrakcyjny czas na
łapanie sporych okazów okonia, szczupaka, bolenia, płoci, leszcza, ale również flądry, śledzi oraz
nawet dorsza. Śledzie najlepiej łapać z pobliżu dwóch wyremontowanych falochronów po obu
stronach rzeki. Dużą popularnością cieszą się także majowe zmagania z beloną z brzegu plaży, której
ławice zbliżają się w tym czasie na normalną odległość wyrzutu. Warto tutaj także wspomnieć o
czystym leśnym jeziorze, będącym dawnym naturalnym ujściem rzeki Dziwny do morza, które pod
nazwą Jezioro Martwa Dziwna wchodzi w skład nienaruszonego użytku ekologocznego co pozwala
obcować z prawdziwą naturą. W jeziorze można łapać ryby i nierzadko wyciągano tutaj olbrzymie
sztuki szczupaków i linów.
Od 2015 roku W Dziwnowie można wykupić okresowe pozwolenia na łapanie ryb w tzw. strefie
morskiej (na 1 tydzień, 1 miesiąc lub nawet rok) i aktualne informacje mogą Państwo znaleźć
(http://www.zpw.pl/zezwolenie-na-strefe-morska/).
Łowisko w Dziwnówku zaczyna się w 250m na wschód od ul.1 maja w kończy na ok 1km. Podłoże
luźny piasek zaczynając na początku a kończy się kamienistym dnem na końcu łowiska. Doskonałe do
połowu o każdej porze roku i dnia. Doskonałe na połów leszcza, storni, węgorza metodą gruntową
(surfcastingową), oraz na spinning okoń, belona, troć. Trafiają się również inne gatunki ryb jako
przyłów występujące w tym miejscu.

