
WYKAZ 

 Jezior Gospodarstwa Rybackiego Iława Spółka z o.o. udostępnionych do wędkowania  

w roku 2020 

1. ŁOWISKA SPECJALNE 

Jezioro ŁABĘDŹ – tylko z łodzi i lodu 

Sezon wędkowania z łodzi od 01.05 do 30.11 

Z lodu w czasie występowania pokrywy lodowej. 

Opłata całoroczna  550 zł 

Opłata 1 dzień   50 zł 

Opłata 7 dni   140 zł 

Opłata 14 dni   190 zł 

Opłata miesięczna   260 zł 

* Wykupienie zezwolenia na jezioro Łabędź upoważnia do połowów ryb na wszystkich jeziorach 

Gospodarstwa udostępnionych do wędkowania. 

 

2. JEZIORA SPECJALNE 

1. Jezioro DÓŁ 

2. Jezioro JEZIORAK DUŻY 

3. Jezioro PŁASKIE 

Sezon połowu z brzegu i lodu od 01.01 do 31.12 

Sezon połowu z łodzi: jeziora  Dół i Płaskie od 01.05 do 30.11. 

   jezioro Jeziorak Duży od 01.06. do 30.11.  

Jeziorak Duży – do 

wędkowania z lodu 

udostępniony jest 

cały akwen 

 

1 dzień 3 dni 7 dni 
14 

dni 
1 miesiąc 

Cały 

sezon 

Z brzegu i lodu 25 zł 40 zł 50 zł 80 zł 110 zł 290 zł 

Z łodzi, brzegu i lodu 
40 zł 50 zł 80 zł 

110 

zł 
140 zł 380 zł 

Dopłata na połowy 

nocne ryb na jez. 

Jeziorak Duży 

Do wykupionego 

zezwolenia od 1.06 

do 30.09 

40 zł 60 zł 90 zł 
110 

zł 
150 zł 320 zł 

Wykupienie zezwolenia na jedno jezioro specjalne upoważnia do wędkowania na pozostałych jeziorach 

specjalnych i ogólnodostępnych oraz łowisku miejskim (nie dotyczy połowów nocnych) 

Obowiązek posiadania karty wędkarskiej od 14 lat 

Do 16 lat możliwość wędkowania z rodzicem w ramach jednego zezwolenia (po jednej wędce) 

Młodzieży, w wieku 16-18 lat, posiadającej kartę wędkarską,  przysługuje 50% zniżki 

Zniżka dotyczy również wędkarzy, którzy ukończyli 75 lat. (nie dotyczy połowów nocnych) 

Zniżki obowiązują tylko przy wykupieniu zezwolenia na cały sezon. 

Zezwolenia zniżkowe do nabycia tylko w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego w Iławie. 

 

 

 

 



3.  JEZIORA OGÓLNODOSTĘPNE 

Sezon wędkowania z brzegu i lodu od 01.01 do 31.12 
Sezon wędkowania z łodzi od 01.05 do 30.11 
Gmina Iława: 
– jezioro Buchten (Buchocin) 
– jezioro Gospodarcze (Ząbrowo) 
– jezioro Gulb (Mózgowskie) 
– jezioro Gardyny Duże (Gardzieo) 
– jezioro Kałduny Duże (Kałduoskie) 
– jezioro Kałduny Małe (Ławickie) 
– jezioro Osa 
– jezioro Piotrowskie Duże 
– jezioro Piotrowskie Małe 
– jezioro Rudzienica Duża (Wielki Kałdunek) 
– jezioro Rudzienica Mała (Mały Kałdunek) 
– jezioro Stęgwica 
– jezioro Szymbark 
– jezioro Szwyk (Świkoszcz) 
– jezioro Slim (Kamionka) 
– jezioro Chełmżyca 
– jezioro Zielone 
– jezioro Zgniłek 
– jezioro Czerwone 
Gmina Zalewo: 
– jezioro Ewingi (z wyłączeniem kanału Ewingi – Jeziorak) 
– jezioro Twarożek 
– jezioro Witaszewskie 
– jezioro Zdryoskie 
Gmina Susz: 
– jezioro Januszewo 
– jezioro Kawka 
– jezioro Susz (miejskie) 
– kanał Młyoski 
Gmina Stary Dzierzgoo: 
– jezioro Przezmark (Mołtawa) 
– jezioro Bądze 
Gmina Kisielice: 
– jezioro Jędrychowo (Popówka) 
 3 dni 7 dni Cały sezon 

Z brzegu i lodu 20 zł 35 zł 150 zł 

Z łodzi, brzegu i lodu 35 zł 50 zł 180 zł 

OPŁATY ZA WSZYSTKIE JEZIORA OGÓLNODOSTĘPNE: 
z brzegu i lodu    240 zł 
z łodzi, brzegu i lodu  280 zł 
Wykupienie zezwolenia na wszystkie jeziora ogólnodostępne upoważnia do wędkowania na  łowisku 
miejskim (nie dotyczy połowów nocnych) 
4.  ŁOWISKO MIEJSKIE  
Jeziorak Mały, Pompownia, rzeka Iławka 
 3 dni 7 dni Cały sezon 

Z łodzi, brzegu i lodu 25 zł 40 zł 100 zł 

Dopłata na połowy nocne na jez. Jeziorak Mały do wykupionego zezwolenia 

od 1.03. do 31.10 
15 zł 25 zł 50 zł 

 


