
 

Uchwała   Nr  3052/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  29 grudnia 2016 r. 

 

 

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa wielkopolskiego 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U.  z 2016 r., poz. 486) oraz art. 14 i art. 15 ust. 2 i 2 d ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o 

rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652), w związku z § 15 rozporządzenia 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 (Dz. U.  Nr 138, poz. 1559 ze zm.) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W wodach, w których znajdują się miejsca stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego 

zimowania, bytowania i przepływu ryb ustanawia się obręby ochronne określone  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Traci moc Uchwała nr 76/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

29 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa 

wielkopolskiego, zmieniona Uchwałą nr 998/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 17 stycznia 2008 r. oraz Uchwałą nr 1445/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

12 czerwca 2008 r.  

 

§ 4 

 



Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.      

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3052/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 

śródlądowym (Dz. U. 2015 r., poz. 652) oraz § 15 rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.) w ramach obwodu 

rybackiego, w wodach, w których znajdują się miejsca stałego tarła oraz rozwoju narybku, 

gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb Zarząd Województwa w drodze uchwały może na 

wniosek uprawnionego do rybactwa ustanowić obręby ochronne.  

Wniosek w sprawie utworzenia obrębów ochronnych wystosował Zakład Doświadczalny 

Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, użytkownik 

wieczysty gruntów stanowiących działki pod wodami płynącymi, tj. jeziorami Wielkie i Środkowe, 

wchodzącymi w skład obwodu rybackiego „Jeziora Gorzyńskie  na cieku Struga Dormowska – Nr 2”. 

Podstawą do wprowadzenia dodatkowych form ochrony ryb w czasie ich rozrodu, 

gromadnego przebywania narybku, zimowania oraz wędrówek, poprzez utworzenie obrębów 

ochronnych w ww. obwodzie rybackim są wyniki prac realizowanych w ramach projektu „Ochrona 

zasobów ichtiofauny i bioróżnorodności jezior użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie – 

efektywne gospodarowanie populacjami ryb drapieżnych czynnikiem rozwoju turystyki na terenie 

działania LGR Obra-Warta”. 

Ponadto w wyniku prowadzonych dotychczas badań w obwodzie rybackim „Jeziora 

Gorzyńskie na cieku Struga Dormowska – Nr 2” potwierdzono występowanie trzech gatunków ryb 

prawnie chronionych, tj. piskorza (Misgurnus fossilis), kozy (Cobitis taenia) i różanki (Rodeus 

sericeus amarus). Działaniem mającym na celu utrzymanie, na co najmniej obecnym poziomie 

zasobów ryb tych gatunków będzie wprowadzenie całorocznej ochrony w ramach obrębów 

obejmujących odcinki cieków wypływających lub wpływających do jeziora Wielkiego  

i Środkowego oraz obszary tych jezior w rejonach cieków. 

Mając na uwadze wielokrotne wcześniejsze zmiany Uchwały nr 76/2006 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obrębów 

ochronnych na wodach województwa wielkopolskiego zaistniała konieczność podjęcia nowej 

uchwały. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
  

  



Załącznik 

do Uchwały nr 3052/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

 

WYKAZ OBRĘBÓW OCHRONNYCH 

 

1. Obręb „Zbiornik Gołuchów” – położony na terenie gminy Gołuchów. Wchodzi w skład 

obwodu rybackiego „Rzeka Prosna – Nr 1” (poz. 32*). Granice obrębu ustanowione są od 

mostu drogowego na rzece Ciemnej we wsi Czerminek oraz na odcinku tej rzeki we wsi 

Czerminek, i dalej w głąb zbiornika 200 m za linią średniego napięcia, która przechodzi przez 

akwen w jego południowej części Długość obrębu wynosi 850 metrów. Obręb ustanawia się 

na okres całego roku. 

2. Obręb „Zbiornik Roszków” - położony na terenie gminy Jarocin. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego „Rzeka Lutynia Nr – 1” (poz. 34*). Granice obrębu ustanowione są od mostu 

drogowego na rzece Lubieszka we wsi Siedlemin do 200 metrów w głąb akwenu (koniec 

parku po lewej stronie akwenu). Obręb ustanawia się na okres całego roku. 

3. Obręb „Zbiornik Szałe” - położony na terenie gminy Opatówek. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego „ Rzeka Prosna Nr – 1” (poz. 32*) . Obręb znajduje się po lewej stronie zbiornika 

około 150 metrów od mostu drogowego na trasie Chełmce – Opatówek. Jest to ślepy kanał od 

strony wsi Szałe o długości około 500 metrów. Obręb ustanawia się na okres całego roku. 

4. Obręb „Jezioro Małe” – położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego „Jezioro Wielkie na rzece Kanał Przemęcki nr 2” (poz. VIII.8**).  Obręb obejmuje 

całą powierzchnię jeziora Małego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja. 

5. Obręb „Jezioro Zaborowskie” – położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład 

obwodu rybackiego „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4” (poz. VIII.10**). 

Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Zaborowskiego. Obręb ustanawia się w okresie od 

1 marca do 15 maja. 

6. Obręb „Jezioro Przemęckie” -  położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4” (poz. VIII.10**). Obręb 

obejmuje obszar wody położony dookoła wyspy Konwaliowej w plosie o nazwie Jezioro 

Radomierskie. Granica od strony południowej biegnie między pomostem widokowym na 

ścieżce dydaktycznej, a drogą dochodzącą do jeziora przy wzniesieniu od strony Radomierza, 

natomiast od strony północnej granicę wyznacza linia pomiędzy pomostem przy Leśnictwie 

Przemęt w Perkowie, a działką nr 32/19 stanowiącą dojazd do nowo powstałych działek 

rekreacyjnych od strony Radomierza. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do  

15 czerwca. 



7. Obręb „Jezioro Dominickie” – położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład 

obwodu rybackiego  „ Jezioro Dominickie na rzece Kanał Przemęcki  nr 1” (poz. VIII.7**). 

Obręb znajduje się w południowo – wschodniej części jeziora i obejmuje całą zatokę jeziora. 

Granicę obrębu wyznacza linia roślinności wynurzonej tworząca charakterystyczny cypel, 

biegnąca dalej prostopadle do przeciwległego brzegu jeziora od strony wsi Dominice. Obręb 

ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 lipca. 

8. Obręb „Jezioro Witosławskie” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi w skład 

obwodu rybackiego „ Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1” 

(poz. 52*) . Obręb znajduje się w zachodniej części jeziora. Granica obrębu biegnie od cypla 

usytuowanego od strony wsi Witosław do południowo – wschodniego brzegu jeziora na 

wysokości grobli stawowej. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca. 

9. Obręb „Jezioro Wojnowickie” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi w skład 

obwodu rybackiego „ Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1” 

(poz. 52*).  Obręb znajduje się w północnej części jeziora od dopływającej do jeziora Samicy 

aż do dopływającego do jeziora Kanału Przerzutowego. Granica obrębu biegnie wzdłuż 

brzegu w odległości 100 m w głąb jeziora. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do  

15 czerwca. 

10. Obręb „Jezioro Drzeczkowo” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi w skład 

obwodu rybackiego  „ Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1” 

(poz. 52*).  Granicę obrębu tworzy południowo – wschodnia część jeziora począwszy od linii 

łączącej przybrzeżną część jeziora od trzcinowego cypla na wysokości żwirowni  

i ustawionego tam znaku (tablicy) w odległości 150 m w głąb jeziora i dalej w linii prostej  

w kierunku zatoki z której uchodzi kanał łączący jezioro Drzeczkowskie i Witosławskie. 

Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 31 maja. 

11. Obręb „Jezioro Brzeźnie” – położony na terenie gminy Wijewo. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego „Jezioro Białe – Miałkie na rzece Kanał Kaszczorski nr 2”  

(poz. VIII.12**).  Obręb tworzy część jeziora Brzeźnie usytuowana we wschodniej stronie 

akwenu i obejmuje całą powierzchnię płytkiej zatoki od strony dopływu z jeziora 

Zapowiednik. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 30 czerwca. 

12. Obręb „Jezioro Niepruszewskie” – położony na terenie gminy Buk. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego  „ Jeziora Niepruszewskie na rzece Samica Stęszewska – Nr 1” (poz. 60*). Granicą 

obrębu jest lewobrzeżny odcinek jeziora od miejsca tzw. Borku (lasek) usytuowany na 

wysokości plaży niepruszewskiej po drugiej stronie brzegu i dalej w dół do cypla tzw. Baby 

na szerokości 50 m od linii brzegowej. Obręb ustanawia się w okresie od 1 stycznia do  

31 maja. 

13. Obręb „Jezioro Łękno” – położony na terenie gminy Zaniemyśl. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego „Jeziora Bnińskie na rzece Głuszynka – Nr 1” (poz. 63*). Obręb znajduje się  

w południowo – wschodniej części jeziora Łękno, obejmuje jego przybrzeżną część 10 m  



w głąb jeziora na długości 100 metrów linii brzegu od kamienia w zachodniej części dzikiej 

plaży do budynków Leśniczówki Łękno. Obręb ustanawia się w okresie od 1 maja do 31 lipca. 

14.  Obręb „Jezioro Bnin” - położony na terenie gminy Kórnik. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego „Jeziora Bnińskie na rzece Głuszynka – Nr 1” (poz. 63*) . Obręb obejmuje : 

wschodnią część jeziora na wysokości półwyspu tzw. „Szyja” 25 m od brzegu (na wysokości 

wsi Biernatki) w kierunku południowym o długości 300 m na powierzchni ok. 250 m
2 

, 

południową część jeziora poniżej półwyspu we wsi Błażejewo 20 m od brzegu o powierzchni 

ok. 100 m
2
, południowo – wschodnią część jeziora naprzeciw ośrodka wypoczynkowo 

szkoleniowego w Błażejewku wokół wyspy o powierzchni 0,004 ha. Obręb ustanawia się  

w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. 

15.  Obręb „Jezioro Kórnik” - położony na terenie gminy Kórnik. Wchodzi w skład obwodu 

rybackiego „Jeziora Bnińskie na rzece Głuszynka – Nr 1” (poz. 63*). Obręb obejmuje : 

południowo - zachodnią część jeziora 30 m od brzegu o powierzchni ok. 150 m
2 

, środkowo - 

zachodnią część jeziora 30 m od brzegu o powierzchni ok. 150 m
2 

, północno – zachodnią 

część jeziora 30 m od brzegu o powierzchni ok. 50 m
2
. Obręb ustanawia się w okresie od  

1 kwietnia do 30 czerwca. 

16. Obręb w obwodzie „Rzeka Warta Nr 6” (poz. 6*).  W skład obrębu wchodzi lewobrzeżna 

łacha tzw. Stara Warta w Łęgu” na terenie wsi Łęg w okresie od 1 listopada do 30 czerwca. 

17. Obręb w obwodzie „Rzeka Warta Nr 6” (poz. 6*). W skład obrębu wchodzi prawobrzeżna 

łacha tzw. „Ustalka” na terenie wsi Orkowo w 284 km rzeki w okresie całego roku. 

18. Obręb w obwodzie „Rzeka Warta Nr 6” (poz. 6*). W skład obrębu wchodzi lewobrzeżna łacha 

tzw. „Tuchoń” na terenie wsi Krajkowo w okresie całego roku. 

19. Obręb w obwodzie „Rzeka Warta Nr 6” (poz. 6*) W skład obrębu wchodzi prawobrzeżna 

łacha tzw. „Trzykolne Młyny” na terenie wsi Trzykolne Młyny i Czmoniec w okresie całego 

roku. 

20. Obręb w obwodzie „Rzeka Warta Nr 6” (poz. 6*). W skład obrębu wchodzi prawobrzeżna 

łacha tzw. „Święconka” na terenie wsi Radzewice w okresie od 1 listopada do 30 czerwca. 

21. Obręb w obwodzie „Rzeka Warta Nr 8” (poz. 8*). W skład obrębu wchodzi prawobrzeżny 

dopływ Warty rzeka Kończak (Struga Stobnicka), od ujścia do rzeki Warty do jazu i młyna  

w Stobnicy w okresie całego roku. 

22. Obręb w obwodzie „Rzeka Warta Nr 11” (poz. 11*). W skład obrębu wchodzi lewy brzeg 

rzeki Warty przy ujściu cieku „Dormowska Struga” koło miejscowości Muchocin na odcinku 

od pierwszej ostrogi powyżej ujścia do czwartej ostrogi poniżej tego ujścia do rzeki Warty 

(pomiędzy 121,0 a 121,5 km biegu Warty) w okresie od 15 grudnia do 31 marca. 

23.  Obręb w obwodzie „Rzeka Noteć Nr 9” (poz. 265*). W skład obrębu wchodzi odcinek rzeki 

Noteć od mostu Białośliwie  - Szamocin o długości 4 km w dół rzeki w okresie od  

15 listopada do 31 marca. 



24.  Obręb „Jezioro Wielkie” – położony na terenie gminy Międzychód, wchodzący w skład 

obwodu rybackiego „Jeziora Gorzyńskie na cieku Struga Dormowska – Nr 2”  (poz. 208*).  

Obręb obejmuje: 

 - pas o szerokości 50 metrów i długości 500 metrów wzdłuż brzegu w północno-zachodniej 

części jeziora, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku, 

 - pas o szerokości 50 metrów i długości 350 metrów wzdłuż brzegu w południowo-wschodniej 

części jeziora, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku, 

 - cały obszar zatoki położonej we wschodniej części jeziora, w okresie od 1 stycznia do  

30 czerwca każdego roku, 

 -  pas o szerokości 50 metrów i długości 100 m po prawej i lewej stronie wypływu z jeziora 

cieku bez nazwy wraz z odcinkiem tego cieku do miejsca ujścia do zbiornika Gertruda,  

w okresie całego roku. 

25.  Obręb „Jezioro Środkowe” – położony na terenie gminy Międzychód, wchodzący w skład 

obwodu rybackiego „Jeziora Gorzyńskie na cieku Struga Dormowska – Nr 2”  (poz. 208*).  

 Obręb obejmuje: 

  - pas o szerokości 150 m i długości 100 m wzdłuż brzegu jeziora w miejscu ujścia Strugi 

Dormowskiej wraz z odcinkiem tej strugi 100 metrów w górę od miejsca jej ujścia do jeziora 

Środkowego, w okresie całego roku. 

 - pas o szerokości 150 m i długości 150 m wzdłuż brzegu jeziora, w miejscu wypływu Strugi 

Dormowskiej wraz z tą strugą na odcinku od wypływu z jeziora Środkowego do ujścia do 

jeziora Gorzyckiego (Wiejskiego), w okresie całego roku. 

 

 

 

 

 

 

 

*pozycja. w załączniku do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia  

15 czerwca 2015 r. 

** pozycja w załączniku do rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

 we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów rybackich, ze zm. 

 


