
Dorzecze Rzeka główna 
krainy ryb  
łososiowatych 

Łowisko Szczegółowe granice łowiska Miasto gmina Dozwolone metody wędkowania, przynęty i inne 
specjalne ograniczenia i zakazy.  

1 2 3 4 5 6 
Okręg PZW w Tarnowie 

1.Od źródeł do progu wodnego w Zakliczy-
nie, obok mostu drogowego na Dunajcu. 

Zakliczyn Obręb ochronny. Wędkowanie zabronione 
 

Potok 
Paleśnianka 

2. Od w/w progu do ujścia do Dunajca Zakliczyn Przynęty sztuczne 

Wisła Dunajec 

Wszystkie      
dopływy Dunajca 

Na odcinku Dunajca od mostu drogowego w 
m. RoŜnów-Witkowice Dolne km 77+0 do 
mostu drogowego szosy E-22 Tarnów-
Kraków w Zgłobicach km 38+600 

Gródek, 
Czchów,  
Zakliczyn,  
Wojnicz 

Przynęty sztuczne 

Biała Tarnowska Od ujścia potoku Kąśnianka do mostu  dro-
gowego w Gromniku. 

CieŜkowice Przynęty sztuczne i roślinne 

Wszystkie  
dopływy Białej  
Tarnowskiej 

Na odcinku od mostu drogowego w Pławnej 
do ujścia potoku Wątok. 

CięŜkowice, 
Rzepiennik 
StrzyŜewski,  
Tuchów, Ryglice, 
Gromnik, Pleśna 

Przynęty sztuczne. 

Odcinek 
"no kill" 
Biała Tarnowska 

Górna granica to granica miejscowości Łow-
czówek i Łowczów, dolna granica to jaz w 
Pleśnej. 

Pleśna 1. Zakaz zabierania ryb złowionych na odcinku "no 
kill". Ryby po złowieniu powinna być niezwłocz-
nie wypuszczona z zachowaniem najwyŜszej 
ostroŜności 
2. Połów w porze dziennej tj. godzinę przed 
wschodem i godzinę po zachodzie słońca 
3. Dopuszczone do połowy są przynęty sztuczne i 
naturalne roślinne z wyłączaniem sera 
4.Wprowadza się obowiązek stosowania podczas 
wędkowania na odcinku "no kill" haczyków i ko-
twic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru 
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie 
podbierak oraz przyrząd do wyhaczania ryb 
6. Zakaz posiadania ryb złowionych na innych od-
cinkach 

  

Potok Wątok  
dopływ Białej 
Tarnowskiej  

Od źródeł do km 6+900 t j. mostu drogowe-
go na ul. OkręŜnej w Tarnowie. 

Tarnów,  
Skrzyszów 

Przynęty sztuczne  



Uszwica Od źródeł do mostu drogowego w Gnojniku 
km 48+050 

Lipnica Muro-
wana,  
Nowy Wiśnicz, 
Gnojnik 

Przynęty sztuczne i roślinne 

Potok  
Aleksandrówka 

Od źródeł do ujścia do Uszwicy. Nowy Wiśnicz, 
Gnojnik 

Przynęty sztuczne 

Potok  
Niedźwiedzia 

Od źródeł do ujścia do Uszwicy. Dębno Przynęty sztuczne 

 Uszwica 

Wszystkie inne 
dopływy  
Uszwicy 

Na odcinku Uszwicy od źródeł do jazu uję-
cia wody dla zakładów piwowarskich w 
Okocimiu w m..Pomianowa km 36 +700 

Lipnica Muro-
wana, Gnojnik, 
Brzesko 

Przynęty sztuczne 

 


