
WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH UŻYTKOWANYCH PRZEZ 

GOSPODARSTWO JEZIOROWE SP. Z O.O. w EŁKU 

 

 

1.  

OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA SELMĘT WIELKI 

(SELMENT WIELKI) 

W ZLEWNI RZEKI LEGA – NR 8 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Selmęt Wielki (Selment Wielki) wraz z wodami 

dopływów, 

b) jeziora Gołubie (Gołubskie), 

c) jeziora Mrozy (Sordachy), 

d) jeziora Regielskie, 

e) jeziora Szlam, 

f) rzeki Lega od mostu drogowego w miejscowości 

Kleszczewo na drodze Wieliczki – Wysokie do jeziora 

Selmęt Wielki,  

g) rzeki Lega (Małkiń) od wypływu z jeziora Selmęt Wielki 

do piętrzenia w miejscowości Sypitki, 

h) rzeki Golubica, 

i) rzeki Regielnica. 

Obwód znajduje się w gminach: Ełk i Kalinowo. 

 

2.  
OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA LAŚMIADY 

W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 20 

Obwód rybacki obejmuje wody:  

a) jeziora Hendzelewo,  

b) jeziora Szóstak Duży,  

c) jeziora Szóstak Mały, 

 d) jeziora Ślepieniec,  

e) jeziora Ułówki,  

f) jeziora Rekąty,  

g) jeziora Garbas Duży,  

h) jeziora Garbas Mały,  

i) jeziora Sawinda Mała,  

j) jeziora Łaśmiady, k) jeziora Straduńskie,  

l) jeziora Krzywe Oleckie,  

m) jeziora Zawadzkie, 

 - wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora oraz odpływu z 

jeziora Krzywe (Krzywe Małe) na odcinku od przepustu pod 

mostem drogowym w miejscowości Kałtki, m) rzeki Gawlik na 

odcinku od dopływu z jeziora Wydminy, n) rzeki Łaźna Struga 

(Ełk) na odcinku od połączenia z rzeką Połomska Młynówka 

(Połomka) do jazu piętrzącego w miejscowości Straduny. 

Obwód znajduje się w gminach: Ełk, Stare Juchy i Świętajno. 

 

3.  
OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SAWINDA WIELKA 

W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 32 

Obwód rybacki obejmuje wody:  

a) jeziora Sawinda Wielka,  

b) jeziora Grabnik,  

c) jeziora Senczek (Szeneczek),  

d) jeziora Zielone (Leśne, o pow. 8,54 ha),  

e) jeziora Woszczelskie,  

f) jeziora Dębniak,  

g) jeziora Guzki,  

h) jeziora Leśne (o pow. 1,95 ha),  

i) jeziora Lepaki Małe,  

j) jeziora Lepaki Duże,  

k) jeziora Sunowo,  

- wraz z wodami cieków łączących jeziora obwodu i dopływu z 

jeziora Żabiniec na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego 

Czerwonka - Liski oraz cieku łączącego jezioro Sunowo z 

jeziorem Ełk. Obwód znajduje się w gminach: Ełk, Stare Juchy i 

miasto Ełk. 

 



 

4.  
OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA SZAREK 

W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 34 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Szarek wraz z wodami 

dopływów i cieku łączącego jezioro Szarek z jeziorem Ełckie na 

odcinku do osi podłużnej mostu drogowego Ełk – Chruściele. 

Obwód znajduje się w gminie Ełk. 

 

5

. 

OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DOBRZYŃ 

W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 65 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dobrzyń wraz  

z wodami dopływów i odpływu jeziora Dobrzyń na odcinku do 

osi podłużnej mostu na drodze Berkowo - Zelki. Obwód 

znajduje się w gminie Wydminy. 

 

6 
OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA MLECZÓWKA DUŻA 
W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 67 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Mleczówka Duża wraz 

z wodami dopływów i cieku łączącego jezioro Mleczówka 

Duża z jeziorem Orzysz do osi podłużnej mostu drogowego 

Skomack Wielki - Ogródek. Obwód znajduje się w gminie 

Stare Juchy. 

 

7 
OBWÓD RYBACKI 
JEZIORA ROGALE 

W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 70 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Rogale Wielkie, 

b) jeziora Rogale Małe,  

wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora i dopływu jeziora 

Rogaliki na odcinku do drogi w miejscowości Rogale. Obwód 

znajduje się w gminie Stare Juchy. 

 

8 
OBWÓD RYBACKI 

JEZIORA DRUGLIN DUŻY 
W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 71 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

a) jeziora Bajtkowskie (Bajtkowo Duże), 

b) jeziora Karbowskie (Bajtkowo Małe), 

c) jeziora Zdedy, 

d) jeziora Lipińskie, 

e) jeziora Kociołek, 

f) jeziora Ogródek (Krakszty), 

g) jeziora Rostki, 

h) jeziora Druglin Duży, 

i) jeziora Druglin Mały, 

j) jeziora Kaleń, 

k) jeziora Przykop, 

l) jeziora Kępno wraz z wodami odpływu do cieku Kanału 

Kozielskiego, 

m) Kanał Kozielski na odcinku od jeziora Zdedy do dopływu 

z jeziora Kępno, 

n) cieki łączące jeziora w obwodzie,  

o) odpływu z jeziora Rostki na odcinku do osi podłużnej 

mostu w miejscowości Kamieńskie, 

p) dopływu jeziora Kępno z jeziora Kępno Małe na odcinku 

od osi podłużnej mostu drogowego na drodze  

Klusy - Gorzekały, 

q) dopływu jeziora Przykop na odcinku od drogi  

Wierzbiny – Klusy, 

r) ciek łączący jezioro Druglin Mały z jeziorem Liczonka na 

odcinku od drogi lokalnej Rożyńsk Kol. – Rożyńsk. 

Obwód znajduje się w gminach: Orzysz, Ełk i Biała Piska. 

 


