
Wnioski zgłoszone na zebraniach sprawozdawczych kół w 2017 roku. 

Komisja Zagospodarowania 

Koło Kolejarz Łuków Żwirownia Łuków po podpisaniu umowy 

- Zakaz połowu ryb w 2018 roku 

- Zakaz zabierania ryb w 2019 roku 

- Zakaz połowu przez miesiąc po zarybieniu 

- Limit karpia 2 szt. tygodniowo 

- Wymiar ochronny karpia do 45 cm i powyżej 60 cm - Koło Kraśnik Zarzecze 65 cm, 

Koło LSM FART 

- Zniesienie zakazu trolingu 

- Zbudowanie slipu i stanicy nad Zalewem Zemborzyckim – Koło Bystrzyca 

- Dopuszczenie metody Vertical przy łowieniu suma 

 Koło Ryki Czysta Woda 

-Przekazywać informację o dokonywaniu zarybienia, co najmniej dzień wcześniej informacją 

do kół nie umieszczać informacji o zarybieniu np. na stronie internetowej – Koło Nałęczów, 

Kraśnik Zarzecze, koło Haczyk 

-Wprowadzić karencję po zarybieniu minimum tydzień oraz oznakować teren objęty zakazem 

łowienia – Koło Kraśnik Zarzecze, Koło Szuwarek, Koło Elektrostal, Koło Sipma, koło Haczyk 

2 tyg. 

-Organizacja łowiska no kil – koło Medyk, koło Haczyk  

-Zarybienie Wieprza w okolicach pow. Rydzkiego – koło Ryki 

Koło Uścimów 

-Wybudowanie ślipu nad J Białe Uścimowskie  

Koło Nałęczów 

-Wprowadzić górny wymiar 25 cm oraz limitu 2 szt. miesięcznie na Zalewie Zemborzyckim 

-Wprowadzić górny wymiar 50 cm dla leszcze i limit 5 szt. na wszystkich zbiornikach 

Lubelszczyzny, a szczególnie na J Dratów 

-Wprowadzić górny wymiar dla płoci 25 cm na Zalewie Zemborzyckim 

-Dodatkowe zarybienia Zb. W Nałęczowie 

Koło OSW Rogóżno  

- Wprowadzić okres ochronny dla szczupaka już od miesiąca grudnia 

Koło Kraśnik Zarzecze 

- Wprowadzić górny wymiar dla szczupaka i sandacza 75 cm, dla okonia od 35 cm – Koło 

Szuwarek 80 cm., Koło Zagłębocze 80 cm., koło Haczyk, Koło Stoczek Zakrzówek 85 cm i 80 

cm,  

- Wprowadzić wymiar ochronny dla okonia od 35 cm – Koło Szuwarek 

Koło Szuwarek 

Wprowadzić na rz. Bystrzycy od zapory Zalewu Zemborzyckiego do mostu kolejowego ul 

Janowska zakaz zabierania jazi w miesiącu marcu i kwietniu – Koło Bystrzyca, Koło Haczyk 

Koło Bełżyce 

- Wprowadzić zakaz zabierania leszczy w 2019 roku 



-Wprowadzić zakaz wędkowania w nocy na zb. Bełżyce od 2019 roku i zamontować szlaban 

na wjeździe do zbiornika 

- Wprowadzić wymiar górny 50 cm pstrąga na wodach górskich OL  

- Ustanowić odcinek NO Kill od mostu w m. Jaroszewice do mostu Pana Kamińskiego w 

miejscowości Babin  rz. Krężnicznka 

Koło Trawniki 

- Zarybienie starorzecza Wieprza w m. Trawniki. 

Koło Michów 

- Ograniczyć zarybienia sumem. 

Koło Wilków 

- Zarybienie rzeki Wnelówka 

Koło Leszcz Kock 

- Zgoda na wykonanie przez koło krześlisk na J. Kunów i J Firlej (pod nadzorem ZO PZW 

LUBLIN) 

Koło Huta Lubartów 

- Kontrolować odprowadzanie ścieków  z oczyszczalni w Lubartowie i Rokitnie  

- Uregulować dostęp do rz. Wieprz w miejscowości Serniki 

Koło MPK Lublin 

- Wprowadzić limit połowu karpia do 2 szt. na dobę na Zalewie Zemborzyckim 

- Wprowadzić składkę No Kill od 2019 roku 

Koło Elektrostal 

- Wykonanie slipu na zb. Dratów 

- Wprowadzić obręb ochronny na zb. Dratów  

- Wyjaśnić wprowadzony zakaz wędkowania na Zalewie Zemborzycki – ośrodek Marina 

Koło Zagłebocze  

- Przeprowadzić odłów kontrolny suma ( Nocne odłowy) 

- Wypożyczenie kosiarki z ZO  

Koło Uściwierz 

- odstąpić od składania rejestrów połowu ryb 

- udostępnić wyniki badań przy opracowaniu operatu rybackiego J Uściwierz 

Koło Stoczek Zakrzówek 

- Przekazać pod opiekę kołu Stoczek Zb. Zakrzówek oraz rz. Bystrzycę od Zakrzówka do 

Prawiednik  

- Dofinansowanie kwotą 3 tyś zł budowy tarlisk i sprzątania łowisk 

- Wprowadzić limit miesięczny dla szczupaka i sandacza w ilości 5 szt. 

Koło Medyk 

- Założyć monitoring Tama Zalew Zemborzycki 

Koło Sazan 

- Wykonać zabezpieczenie na śluzie stawu Pomorze aby ograniczyć odpływ ryb  

Koło Selekt 

- Przywrócić możliwość spinningowania na Zalewie Zemborzycki od 1 maja 



Koło Firlej 

- Zarybiać J Kunów i J. Firlej drobną rybą ( kroczkiem) nie rybami wymiarowymi ok. kg 

Koło Lin Czuby 

- Zarybienia Zalewu Zemborzyckiego dokonywać ze środków pływających nie z brzegu. 

Koło Haczyk 

- Wprowadzenie limitu ilościowego szczupaka i sandacza łącznie do 3 sztuk w miesiącu na 

Zalewie Zemborzyckim 

- Utrzymanie odcinków No Kill i wszystkich obostrzeń na wodach górskich okręgu lubelskiego 

- Stworzyć na wodach PZW Okręgu Lubelskiego łowiska karpiowego 

- Zarybienia wód dokonywać materiałem zarybieniowym będącym w wymiarze ochronnym  

- Złożyć wniosek do UM Lublin o wprowadzenie zakazu jazdy rowerem po opasce betonowej 

Zalewu Zemborzyckiego od strony Dąbrowy. 

- Przystosować brzeg zb. Krzczeń do organizacji zawodów spławikowych  

- Wprowadzić górne wymiary i limity dzienne na wodach okręgu Lubelskiego 

Okoń 40 cm - 5 szt.  

Sandacz 80 cm - 1 szt. 

Szczupak 80 cm – 1 szt. 

Pstrąg 45 cm – 1 szt. 

Boleń 75 cm – 1 szt. 

Leszcz 55 cm – 5 szt. 

Płoć 35 cm – 20 szt. 

Jaź 45 cm – 2 szt. 

Kleń 45 cm – 2 szt. 

Karaś Złoty 40 cm – 5 szt. 

Lin 45 cm – 2 szt. 

Brzana 75 cm – 2 szt. 

- Wprowadzić NO KILL dla okonia na Zalewie Zemborzyckim  na okres 3 lat 

- Wprowadzić na rz. Bystrzycy od zapory Zalewu Zemborzyckiego do mostu kolejowego ul 

Janowska odcinek NO KILL dla ryb drapieżnych ( okoń, sandacz, szczupak, sum, jaź, kleń, 

boleń) 

- Zmniejszyć wymiar ochronny szczupaka do 45 cm na wodach górskich. 

- Wprowadzić bezwzględny nakaz wypuszczenia ryby zahaczonej po za obrębem głowy 

-Oznakować zakaz łowienia na odcinku Bystrzycy od zapory do mostu na ul Żeglarskiej 

- Przywrócić obręb ochronny w obwodzie rybackim rzeki Wisły nr 1 w Wólce Gołębskiej 

Koło FAJSŁAWICE 

- Założenie monitoringu na zbiornikach 

- Wprowadzić wymiar ochronny karpia do 55 cm 

Koło Stężyca 

Wnioski do PZW okręg Lublin i PZW okręg Radom 

-Wprowadzić na obwodzie Wisły okresu ochronnego suma od 1 listopada 

- Wprowadzić na kanale Stężyckim i Odnodze wymiar ochronny leszcza 60 cm szczupaka 90 cm 

- Wprowadzić na Kanale Stężyckim i Odnodze zakaz zabierania amura – tylko PZW Radom 



 

 

 

 

 

 Komisja Organizacyjna 

-Weryfikacja ilości sądów koleżeńskich ( jeden sąd dla kilku kół )- LSM Fart 

- Zmienić zasady przyznawania odznaczeń związkowych – podstawą powinna być działalność 

koła a nie liczba członków – koło Medyk 

- Wyróżnić kol. Stanisława Nycza tytułem Członek Honorowy PZW – koło Stężyca 

- Wprowadzić elektroniczną korespondencję pomiędzy okręgiem a kołami – koło Stężyca 

- Podtrzymanie publikacji wniosków z walnych zebrań kół do ZO na stronie internetowej ZO 

Lublin – koło Haczyk 

- Wprowadzić procedurę rezerwacji łowisk – stworzyć na stronie internetowej bazę danych o 

rezerwacjach – koło Haczyk 

- Na wnioski z walnych zebrań kół odpowiadać najpóźniej do końca czerwca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Komisja Ochrony wód 

- Przedstawienie wyników OSRybackiej na Zalewie Zemborzyckim - koło LSM Fart 

- Zwiększyć ochronę zb. Dratów – Koło Łęczna 

- Wyjaśnić brak działań SSR i Komendanta SSR powiatu Łęczyńskiego – koło Łęczna 

- Wzmożenie kontroli Zalewu Zemborzyckiego od tamy do wypożyczalni nart – koło 

Bystrzyca 

- Publikowanie wyników poszczególnych grup terenowych SSR z uwzględnieniem 

konkretnych akwenów i zdeponowanego sprzętu – Koło Stężyca 

- Stworzyć Okręgowy Rejestr ukaranych wędkarzy przez Sady Koleżeńskie i udostępnienie 

tego rejestru dla komendantów grup SSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Komisja Sportowa  

- Organizacja zawodów na łowisku no kil - Ryki Czysta Woda 

- Wystąpić o organizację przez ZO Lublin MP w feederze w 2019 r – Koło Azoty 

- Wprowadzić zakaz rozgrywania zawodów okręgowych na łowiskach specjalnych - Koło 

Stężyca 

- Organizacja przez ZO Karpiowych Mistrzostw Okręgu – koło Haczyk 

- Stworzyć aktualną listę sędziów wędkarskich okręgu lubelskiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Komisja Budżetowa  

- Przyznanie dotacji dla koła w związku z jubileuszem – Koło Stężyca 

- Wprowadzenie zasady finansowania przez ZO LUBLIN wszelkich kosztów dojazdu 

skarbników kół związanych z pobieraniem znaków, zezwoleń itp.  do biura ZO Lublin  – Koło 

Stężyca 

- Przyjęcie za ostateczny termin zawierania porozumień międzyokręgowych miesiąc 

październik. 

- Publikacja uchwały stanowiącej o zasadach wyznaczania opiekunów kół ( osób 

obsługujących zebrania walne)oraz ich prawach i obowiązkach – koło Stężyca 

- Sfinansowanie zakupu komputera ( laptopa)z systemem operacyjnym i pakietem biurowym 

MS office na potrzeby koła - Koło Stężyca 

 

 

 

 


