
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 
10) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest ochrona środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, a w 
szczególności ochrona środowiska pstrąga, łososia, troci i certy.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są:

1) położenie rezerwatu na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwa: Brodnica, Dobrzejewice, Golub-Dobrzyń i Skrwilno, 
a także gruntach prywatnych;

2) położenie rezerwatu na terenie obszarów Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001, Bagienna Dolina 
Drwęcy PLB040002, Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Nieszawska Dolina Wisły PLH040012.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik 
nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ochronie czynnej podlega cały obszar rezerwatu.

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu 
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy

z dnia 23 maja 2018 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp. Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących 
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz ich skutków

Zagrożenia istniejące
1. Brak drożności ekologicznej (niesprawne 

przepławki na jazie młyńskim i jazie 
komunalnym w Lubiczu) ogranicza 
możliwości przemieszczania się i migracji 
ryb.

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających 
udrożnienie rzeki w zakresie migracji, w szczególności na 
istniejących przegrodach na Drwęcy, w tym na 
piętrzeniach w Lubiczu (jazie młyńskim i jazie 
komunalnym).

Zagrożenia potencjalne
2. Nieracjonalna gospodarka rybacka. Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej oraz 

dostosowanie działań w zakresie gospodarki rybackiej do 
priorytetów ochrony gatunków ryb będących celem 
ochrony w rezerwacie przyrody, poprzez prowadzenie 
zarybień trocią wędrowną, łososiem atlantyckim, 
jesiotrem ostronosym, certą i pstrągiem potokowym.
Niedozwolone jest zarybianie wód rzeki Drwęcy oraz jej 
dopływów głowacicą, karpiem, karasiem srebrzystym, 
amurem, tołpygą, pstrągiem źródlanym i tęczowym.

3. Niekontrolowane usuwanie rumoszu, 
odmulanie, zasypywanie i zabudowa 
wyrw w brzegach, usuwanie roślinności 
z koryta rzeki, usuwanie drzew z brzegów 
rzeki, prowadzić może do niszczenia 
siedlisk i miejsc rozrodu minogów i ryb.

Należy zapewnić ochronę siedlisk minogów i ryb, poprzez 
maksymalne zachowanie naturalnych elementów 
i procesów w korycie rzeki, w szczególności zachowanie 
istniejącego oraz tworzącego się rumoszu drzewnego 
zalegającego w rzece, naturalnej roślinności w korycie 
rzeki i na jej brzegach, głęboczków i odsypów, 
rozwijających się podcięć erozyjnych w brzegach rzeki.

4. Niekontrolowana turystyka kajakowa. Niekontrolowana turystyka (kajakowa), w tym 
niekontrolowane usuwanie rumoszu, 
prowadzić może do niszczenia siedlisk i miejsc rozrodu. 
Zagrożenie może być i jest obecnie skutecznie 
ograniczone na skutek regulacji ruchu turystycznego - 
wyznaczono szlaki kajakowe.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy

z dnia 23 maja 2018 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu 
i lokalizacji

Lp. Rodzaj działań 
ochronnych

Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań
ochronnych

1. Prowadzenie 
corocznych 
zarybień przez 
uprawnionego do 
rybactwa.

Prowadzenie zarybień następującymi gatunkami:
- łosoś atlantycki smolt – corocznie nie mniej niż 
25000 osobników,
- łosoś atlantycki, narybek letni – corocznie nie mniej niż 
180000 osobników,
- troć wędrowna, smolt – corocznie nie mniej niż 
40000 osobników,
- troć wędrowna, wylęg – corocznie nie mniej niż 
84400 osobników,
- troć wędrowna, narybek letni – corocznie nie mniej niż 
400000 osobników,
- jesiotr ostronosy, narybek – corocznie nie mniej niż 
9000 osobników,
- jesiotr ostronosy, wylęg – corocznie nie mniej niż 
33462 osobników,
- certa, narybek letni – corocznie nie mniej niż 
5000 osobników,
- pstrąg potokowy, narybek wiosenny – corocznie 
nie mniej niż 9000 osobników.
W przypadku braku w danym roku materiału 
zarybieniowego danego gatunku, może on zostać 
zastąpiony przez materiał zarybieniowy innego gatunku 
spośród powyżej wymienionych po uzyskaniu przez 
uprawnionego do rybactwa pozytywnej opinii jednostki 
naukowej opiniującej operaty rybackie, zgody zarządcy 
rzeki Drwęcy (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku) oraz pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Niedozwolone jest zarybianie wód rzeki Drwęcy oraz jej 
dopływów głowacicą, karpiem, karasiem srebrzystym, 
amurem, tołpygą, pstrągiem źródlanym i tęczowym.

obwód rybacki rzeki 
Drwęca nr 5 

2. Odłów  coroczny 
tarlaków troci 
wędrownej 
i łososia 
atlantyckiego przez 
uprawnionego do 
rybactwa, w celu 
pobrania ikry, 
podchowu ryb 
i zarybienia rzeki 
Drwęcy. 

Odłów  coroczny tarlaków troci wędrownej w ilości do 
1000 kg rocznie i łososia atlantyckiego w ilości do 
200 kg rocznie.

jaz młyński 
w Lubiczu
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3. Opracowanie 
i wdrożenie 
rozwiązań 
zapewniających 
udrożnienie rzeki 
w zakresie 
migracji.

Działania w zakresie udrażniania rzeki na istniejących 
przegrodach na Drwęcy (piętrzenia - jaz młyński i jaz 
komunalny w Lubiczu), w porozumieniu z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 
w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy.

jaz młyński i jaz 
komunalny 
w Lubiczu
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy

z dnia 23 maja 2018 r.

Wskazanie miejsc udostępnianych dla celów amatorskiego połowu ryb oraz określenie sposobu ich 
udostępniania

Lp. Cel 
udostępnienia

Obszar 
udostępnienia

Sposób udostępnienia

1. Indywidualny 
amatorski połów 
ryb.

rezerwat przyrody 
Rzeka Drwęca 
w użytkowanych 
obwodach rybackich 
i poza obrębami 
ochronnymi ryb. 

1. Indywidualny amatorski połów ryb za pomocą wędek, 
dokonywany z brzegu rzeki Drwęcy przez osoby 
posiadające aktualne zezwolenie na połów amatorski ryb, 
wydane przez uprawnionego do rybactwa.
2. Prowadzony indywidualny amatorski połów ryb zgodnie 
z aktualnie obowiązującym operatem rybackim oraz 
zasadami wędkowania na wodach uprawnionego do 
rybactwa, przy czym:
1) ilość osób uprawiających indywidualny amatorski połów 
ryb na terenie rezerwatu nie może być większa niż 500 osób 
na dobę na rzece Drwęcy w granicach obwodu rybackiego 
nr 5,
2)  każdy wędkarz w ciągu doby nie może odłowić więcej 
niż 2 osobniki troci wędrownej i łososia atlantyckiego 
łącznie, 5 osobników certy oraz 3 osobniki pstrąga 
potokowego i lipienia łącznie,
3) niedozwolony jest połów jesiotra ostronosego,
4) w przypadku złowienia ryb niespełniających ww. 
wymagań, w tym w szczególności objętych wymiarem 
ochronnym lub w ilości ponad wyznaczony limit, wędkarz 
zobowiązany jest do ich wypuszczenia.
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