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MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, 
TURYSTYCZNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, SPOSOBY ICH 

UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH 
PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH 

 
 
 
A. Miejsca udostępniane w celach naukowych 

 
 

Lp. Miejsce udostępniane1)  Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu 
1 Obszar całego Parku Za zgodą Dyrektora Parku 60 

  
B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych 
 
 
Lp. Miejsce udostępniane Sposoby udostępniania Maksymalna liczba 

osób mogących 
przebywać 

jednocześnie w 
danym miejscu 

1 
 

ŚcieŜka edukacyjna 
„Mokradła” dł. ok. 1 km 

ŚcieŜka piesza 50 osób 

2 ŚcieŜka przyrodnicza 
„Ptasim szlakiem” dł. 

ok. 2 km 

ŚcieŜka piesza lub rowerowa 150 osób  

3 Wał Królewskiej Wyspy  
dł. ok.3,5 km 

ŚcieŜka piesza, wstęp wyłącznie z 
pracownikiem Parku 

20 

4 ŚcieŜka przyrodnicza 
„Na dwóch kółkach 

przez Polder Północny” 
dł. ok. 30 km 

ŚcieŜka piesza lub rowerowa 100  

5 ŚcieŜka przyrodnicza 
„Olszynki” dł. ok. 3,2 

km 

ŚcieŜka piesza 50  

 
C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych 
 
 
Lp. Miejsce udostępniane Sposoby udostępniania Maksymalna liczba 

osób mogących 
przebywać 

jednocześnie w 
danym miejscu 

1 Drogi udostępnione na Turystyka piesza i rowerowa, ruch 100  



terenie O.O. Polder 
Północny, łącznie około 

8,8 km 

samochodowy 

2 Drogi udostępnione na 
terenie O.O Chyrzyno, 
łącznie około 16 km 

Turystyka piesza i rowerowa 200  

3 Drogi udostępnione na 
terenie O.O. Słońsk, 

Łącznie około 4,8 km 

Turystyka piesza i rowerowa 50  

4 
 

Pola biwakowe na 
terenie O.O. Polder 

Północny 

Miejsce do biwakowania 30  

5 
Pola biwakowe na 

terenie O.O. Słońsk 
Miejsce do biwakowania 15  

6 Stara Warta (Kanał 
Maszówek) – około 8 

km 

Turystyka kajakowa  20 

7 Ujście rzeki Postomii 
(do wysokości Wyspy 

Sommera)  

Turystyka Ŝaglowa, łodzie o długości do 
8m, bez napędu silnikowego, od świtu 
do zmierzchu w okresie od 15.07-30.09 

10 

 
D. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb 
 

 
Lp. Miejsce udostępniane Sposoby udostępniania Maksymalna liczba 

osób mogących 
przebywać 

jednocześnie w 
danym miejscu 

1 Prawy brzeg i koryto 
Warty: od 17 km 

(Prądy) w dół rzeki do 
granic Parku – około 9,5 

km linii brzegowej  

Połów z brzegu i z łodzi przez całą dobę 
z wyjątkiem okresu ochronnego miętusa 

od 1 grudnia do końca lutego, kiedy 
obowiązuje zakaz połowu nocnego 

 
80 

2 Prawy brzeg i koryto 
Warty od 17 km (Prądy) 
w górę rzeki do granic 

Parku – około  
 5,5  km linii brzegowej  

Połów z brzegu i z łodzi od 1 kwietnia 
do 14 listopada przez całą dobę  

 
 

50 

3 Prawy brzeg Starej 
Warty (Kanału 

Maszówek): ok.8 km 
linii brzegowej 

Połów z brzegu przez cały rok, od jednej 
godziny przed wschodem do jednej 

godziny po kalendarzowym zachodzie 
słońca 

20  

4 Lewy brzeg Starej 
Warty (Kanału 

Maszówek): ok.11 km 
linii brzegowej 

Połów z brzegu przez cały rok, od jednej 
godziny przed wschodem do jednej 

godziny po kalendarzowym zachodzie 
słońca 

20  

5 Kanały i zbiorniki 
pomiędzy prawym 
brzegiem Warty a 

Połów z brzegu od 1 czerwca do 31 
grudnia, od jednej godziny przed 
wschodem do jednej godziny po 

30  



wałem 
przeciwpowodziowym  

kalendarzowym zachodzie słońca  

6 Lewy brzeg Postomii od 
ujścia Kanału 

Czerwonego do ujścia 
Postomii do Warty: ok. 

1,2 km 

Połów z brzegu od 16 czerwca do 31 
grudnia, od jednej godziny przed 

kalendarzowym wschodem słońca do 
jednej godziny po zachodzie słońca, 

50  

7 
 

Lewy brzeg Postomii  
od Mostu 

Wysokińskiego do 
ujścia Kanału 

Czerwonego, ok.: 12,5 
km 

Połów z brzegu od 16 czerwca do 31 
grudnia, od jednej godziny przed 

kalendarzowym wschodem słońca do 
jednej godziny po zachodzie słońca, 

300  

8 śółty Kanał, Jez. Kiszki, 
Jez. Głuche  

Połów z brzegu od 16 czerwca do 31 
grudnia, od jednej godziny przed 

kalendarzowym wschodem słońca do 
jednej godziny po zachodzie słońca 

 
20 

9 Lewy brzeg Warty od 
12,5 km rzeki  

(tzw. „I Wyrwa”)  
do 14 km rzeki  

Połów z brzegu od 16 czerwca do 31 
grudnia, od jednej godziny przed 

kalendarzowym wschodem słońca do 
jednej godziny po zachodzie słońca 

 
20    

10 Lewy brzeg Warty od 14 
km w górę rzeki do 

granic Parku: ok. 8,5 km 
linii brzegowej 

Połów z brzegu od 16 czerwca do 31 
grudnia. Połów dozwolony przez całą 
dobę z wyjątkiem okresu od 1 do 31 

grudnia, kiedy obowiązuje zakaz połowu 
nocnego  

 
 

40  

11 Kanał Czerwony – lewy 
brzeg: ok. 6 km linii 

brzegowej 

Połów z brzegu przez cały rok, od jednej 
godziny przed kalendarzowym 

wschodem do jednej godziny po 
zachodzie słońca 

50  

12 Kanał Czerwony – 
prawy brzeg: ok. 6 km 

linii brzegowej 

Połów z brzegu od 16 czerwca do 31 
grudnia, od jednej godziny przed 

kalendarzowym wschodem słońca do 
jednej godziny po zachodzie słońca 

20 

 
 
 
                                                 
1) Podział na obwody ochronne (O.O.) podano zgodnie z mapą Parku Narodowego „Ujście Warty”, sporządzoną 
przez Park w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2003 r. 


