
 

UPRAWNIONY DO RYBACTWA OKRĘG PZW W BIAŁYMSTOKU 
Wykaz obwodów rybackich                                                                                                                                     

                                                                                        

    I. Wody nizinne 

    1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich 

 

Nazwa   

obwodu rybackiego 
Granice obwodu 

Położenie 

/powiat 

Pow. 

[ha] 

rz. Narew nr 1   

Zbiornik Siemianówka 

Obejmuje wody: 

a) zbiornika Siemianówka 

b) rzeki Narew (od granicy Państwa do zbiornika), 

c) Cisówkę, 

d) Kołonną 

e) Pszczółkę, 

Białystok, 

Hajnówka 
3253 

rz. Narew nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Narew wraz ze starorzeczami na odcinku           

od zapory Zbiornika Siemianówka do granicy 

Narwiańskiego Parku Narodowego w Surażu                                                                   

oraz dopływy: Rudnik, Olszanka, Makówka, Ruda, 

Małynka, Rudnia, Czarna Kłoda, Mianka, Lubka, 

Wałyga, Pulszanka, 

b) rzeki Narewka na odcinku od granicy Państwa             

do jej ujścia do Narwi (z wyłączeniem odcinków 

położonych w granicach Białowieskiego Parku 

Narodowego i Rezerwatów Przyrody) oraz dopływy: 

Łutownia, Braszcza, Jelonka, Okulanka, Bobrówka, 

Jabłoniówka (za wyjątkiem odcinków położonych         

w Białowieskim Parku Narodowym  i Rezerwatach), 

c) rzeki Łoknica od źródeł do ujścia do Narwi wraz          

z dopływami, 

d) rzeki Orlanka od źródeł do ujścia do Narwi wraz          

z dopływami: Ciekiem spod Korycisk i Białą, 

e) Zbiornika Dubicze Cerkiewne – cały. 

f) rzeki Turośnianki od źródeł do granicy NPN wraz ze 

zbiornikiem w miejscowości Turośń Kościelna,  

g) rzeki Czaplinianki od źródeł do granicy NPN  

h) rzeki Awissy od źródeł do granicy NPN 

Hajnówka,     

Bielsk 

Podlaski, 

Białystok 

275 

 

rz. Narew nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Narew wraz ze starorzeczami na odcinku           

od granicy Narwiańskiego Parku Narodowego                 

w Rzędzianach do ujścia rzeki Biebrza                                                                         

wraz z dopływami: Horodnianka, Kulikówka, 

Jaskranka, z wyłączeniem obrębów hodowlanych 

Popielewo i Knyszyn 

b) rzeki Nereśl od źródeł do ujścia do Narwi                         

z wyłączeniem obrębu hodowlanego - Jeziora 

Zygmunta Augusta, 

c) rzekę Ślina od źródeł do ujścia do Narwi wraz                      

z dopływem Rokietnicą. 

Białystok,  

Mońki 

Wysokie 

Maz.,  

285 

rz. Supraśl nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Supraśl  na odcinku od ujścia rzeki Cieliczanka 

do ujścia do Narwi wraz z dopływami: Pilnica, Biała,     

z wyłączeniem obrębu hodowlanego Krasne - Komosa 

Białystok, 

Sokółka 
166 



Nazwa   

obwodu rybackiego 
Granice obwodu 

Położenie 

/powiat 

Pow. 

[ha] 

b) rzeki Sokołda od piętrzenia młyńskiego                           

w miejscowości Międzyrzecze do ujścia do   rz. Supraśl 

c) Zbiornika Gródek – cały, 

d) Zbiornika Sokółka – cały, 

e) Zbiornika Wasilków – cały, 

f) Zbiornika Czarna Białostocka (Czapielówka) – cały. 

rz. Leśna nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Leśna od źródeł do granicy Państwa wraz               

z dopływami: Chwiszczej, Perebel  oraz rzeki: 

Przewłoka i Policzna (z wyłączeniem odcinków 

położonych w Rezerwatach Przyrody), 

b) Zbiornika Topiło 

Hajnówka 45 

rz. Kamianka nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Kamianka od źródeł do ujścia do rzeki Bug 

wraz z dopływem Mahomet, 

b) Zbiornika Siemiatycze dolny – cały, 

c) Zbiornika Siemiatycze górny – cały. 

d) Zbiornika Czartajew – cały. 

 

Siemiatycze 

 

42 

rz. Biebrza nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzekę Sidra od źródeł do granicy Biebrzańskiego 

Parku Narodowego wraz z dopływami: Mościszanką              

i Bierwichą oraz rzeki: Nurka i Niedźwiedzica, 

a) Zbiornika Sidra – cały, 

c) rzeki Kamienna od źródeł do granicy Biebrzańskiego 

Parku Narodowego oraz rzeki: Lebiedzianka  

i Jastrzębianka, 

d) rzeki Brzozówka od źródeł do granicy 

Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z dopływami: 

Kumiała i Olszanka, 

e) Zbiornika Janów – cały  

f)  Zbiornika Korycin  – cały. 

Sokółka,  

Augustów, 

Mońki 

100 

rz. Świsłocz nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki  Świsłocz  na  odcinku  płynącym                              

po  granicy  Państwa  wraz z dopływami: Jałówka, 

Werbela, Kołodzieżanka, Krynka, Odła, 

b) Zbiornika Krynki  – cały. 

Białystok,  

Sokółka 
55 

rz. Łosośna nr 1 
Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) Zbiornika Kuźnica Białostocka  – cały. 
Sokółka 5,0 

rz. Czarna Hańcza nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Czarna Hańcza na odcinku od mostu Czerwony 

Folwark – Ryżówka do m. Maćkowa Ruda, 

b) Kanału Augustowskiego na odcinku od połączenia                

z Czarną Hańczą w miejscowości Rygol do granicy 

Państwa wraz z dopływami: Pieucówką i Maleszówką.                                  

Sejny, 

Augustów 
41 

rz. Marycha  nr 31 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Marycha od mostu na drodze Kiecie – Zlewa     

do Rezerwatu Kukle 

Sejny 15 



Nazwa   

obwodu rybackiego 
Granice obwodu 

Położenie 

/powiat 

Pow. 

[ha] 

rz. Marycha  nr 15 
Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Marycha od pierwszego mostu w Sejnach          

do mostu Aleksiejówka – Posejnele 

Sejny 7,0 

rz. Biebrza nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) rzeki Biebrzy od źródeł do granicy BPN                         

wraz z wodami dopływów, 

b) zbiornik Bobra Wielka - cały 

Sokółka 8,0 

Kanał Augustowski  nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) Kanału Augustowskiego od m. Augustów do ujścia    

do rzeki Biebrzy, 

b) rzeki Netta od mostu drogowego w m. Białobrzegi     

do ujścia do Kanału Augustowskiego.  

Augustów 108 

rz. Marycha nr 23 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Pomorze,  

b) jeziora Kunis, 

c) jeziora Kaczan, 

d) rzeki Marycha na odcinku: od osi mostu drogowego 

Aleksiejówka - Posejnele do osi mostu drogowego 

Kiecie - Zelwa wraz z wodami rzeki Kunisanka              

na odcinku od osi mostu Berżniki – Kiecie do jeziora 

Pomorze 

Sejny 353 

j. Szelment Wielki nr 1 
Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) Jeziora Szelment Wielki wraz z dopływami. 
Suwałki 357 

rz. Szelmentka nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Kupowo 

b) rzeki Szelmentka na odcinku od osi mostu 

drogowego Białobłota – Szelmentka do granic Państwa 

Suwałki 28,4 

 

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. 

 

II. Kraina pstrąga i lipienia w obwodach rybackich 

 

Nazwa  

obwodu rybackiego 
Odcinek rzeki 

Położenie/ 

powiat 

Pow.  

[ha] 

rz. Supraśl nr 1 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Supraśl na odcinku od źródeł do ujścia 

rzeki Cieliczanki (Starzynki) wrz z dopływami: 

Średnia, Radlinianka, Pieszczenicka Struga, 

b) rzeki Słoja od źródeł do ujścia do Supraśli 

wraz  z dopływami, 

c) rzeki Sokołda od źródeł do piętrzenia 

młyńskiego w miejscowości Miedzyrzecze wraz 

z dopływami: Jałówka, Kamionka, Łanga, 

d) rzeki Płoska od źródeł do ujścia do Supraśli                     

wraz  z dopływem Świniobródką, 

e) rzeki Czarna od źródeł do ujścia do Supraśli 

wraz z dopływami. 

Białystok 

Sokółka 
106 

rz. Świsłocz nr 1 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Nietupa od źródeł do granicy Państwa                

z wyłączeniem odcinka ,,Rezerwat Nietupa”. 

 

Sokółka 

 

8,0 



rz. Łosośna nr 1 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Łosośna od źródeł do granicy Państwa 

wraz z dopływem: Przerwa. 

Sokółka 7,0 

rz. Czarna Hańcza nr 7 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Czarna Hańcza na odcinku od granicy 

Wigierskiego Parku Narodowego  

w m. Studziany Las do połączenia z Kanałem 

Augustowskim w m. Rygol wraz z dopływami: 

Sernetka, Kalna, Wiereśnianka, Paniówka. 

Sejny, 

Augustów 
51 

rz. Marycha  nr 31 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Marycha od Rezerwatu Kukle                   

do granicy Państwa. 

Sejny 15 

rz. Wołkuszanka nr 1 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Wołkuszanka od źródeł do granicy 

Państwa wraz z rzekami: Haciłówka 

i Wołkuszek. 

Augustów 11 

rz. Szeszupa nr 7 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Szeszupa na odcinku od osi podłużnej 

mostu drogowego w miejscowości Pobondzie     

do granicy Państwa 

b)  rzeki Wigra na odcinku od ujścia dopływu        

z jeziora Sudawskie Północne do rzeki Szeszupa  

Suwałki 8,9 

rz. Bludzia nr 3 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Bludzia od osi podłużnej mostu 

drogowego na trasie Żytkiejmy – Gołdap do jej 

ujścia do rzeki Błędzianka 

Gołdap 2,6 

rz. Błędzianka nr 2 

Obejmuje wody: 

a) rzeki Błędzianka na odcinku od pierwszego 

dopływu do granicy Państwa  
Gołdap 4,6 

 
Na wodach górskich obowiązuje składka uzupełniająca do wód nizinnych, trwale umieszczona w legitymacji 

członkowskiej. 

 
III. Wody będące w dzierżawie 

 

L.p. Nazwa akwenu Gmina Pow. [ha] 

1. Sobolewo (Suwałki)  gm. Suwałki 44,0 

2. Koplany gm. Juchnowiec 6,5 

3. Michałowo gm. Michałowo 3,0 

4. Orla gm. Orla 3,0 

5. Brańsk gm. Brańsk 3,0 

6. Bielsk Podlaski  gm. Bielsk Podlaski 3,0 

7. Kalno gm. Dąbrowa Białostocka 6,8 

8. Boćki gm. Boćki 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


