
W zakresie zagospodarowania wód. 
 

 

1. Wprowadzenie wymiaru ochronnego dla leszcza i płoci w obwodzie rzeki Wisły Nr 1. 

       Odp. Bezpodstawny. 

 

2. Zdjęcie ochronnego wymiaru dla szczupaka na zbiorniku Zimna Woda. 

       Odp. Prosimy o sprecyzowanie. 

 

3. Zaostrzenie wymiarów ochronnych i zmniejszenie liczby połowu na zbiorniku 

Budzyń. 

Odp. Zrealizowane. 

 

4. Zniesienie obrębu ochronnego w obwodzie Nr 2 rzeki Wisły – dotyczy to Okręgu 

PZW Radom. 

Odp. Nie nasz Okręg. 

 

5. Pogłębienie wejścia do portu rzeki Wisły w obwodzie Nr 2 w Dęblinie – dotyczy 

Okręgu PZW Radom. 

Odp. Nie nasz Okręg. 

 

6. Informowanie koła PZW Lubartów Staw o zarybieniu na terenie działalności koła. 

       Odp. Dzwonić do dwóch kół. 

 

7. Przesłać informację z zarybienia wód Okręgu. 

      Odp. Przesyłane. 

 

8. Wprowadzenie dwutygodniowego zakazu połowu ryb po dokonanym zarybieniu. 

       Odp. Brak możliwości realizacji tego wniosku z powodu trudności z informowaniem      

wszystkich wędkarzy okręgu i z porozumień. 

 

9. Zmianę statusu rzeki Urzędówki w górnym jej odcinku z górskiej na nizinną. 

Odp. Komisja ryb łososiowatych. 

 

10. Utworzenie odcinka N.K. na rzece Krężniczance. 

Odp. Komisja ryb łososiowatych. 
 

11. Wprowadzenie wymiarów widełkowych dla ryb drapieżnych. 

       Odp. Bezpodstawny. 

 

12. Wyjaśnić sprawę starorzeczy rzeki Wieprz w okolicach Jeziorzan – nadal pobierane są 

opłaty. 

      Odp. W trakcie wyjaśniania. 

 

 

13. Wyjaśnić sprawę grodzenia działek do samej wody nad jeziorem Kunów. 

       Odp. Upoważnić ZO do wystosowania pisma do stosownych organów w Firleju 

(Lubartowie). 

 



14. Informowanie koła PZW w Michowie o prowadzonym zarybieniu rzeki Wieprz                       

w obwodzie Nr 5. 

Odp. Przesłane. 

 

15. Skontrolowanie czystości rzeki Wieprz w okolicach miejscowości Rokitno. 

       Odp. Spróbować pobrać próbki w momencie płynących zanieczyszczeń. 

 

16. Ograniczyć zarybienie rzeki Wieprz w obwodzie Nr 5 sumem. 

       Odp. Zarybianie wg operatu. 

 

17. Dokonać dodatkowego zapisu w Regulaminie łowiska Budzyń o obowiązku bieżącego 

wpisu złowionych i przetrzymywanych ryb. 

       Odp. Do realizacji w przyszłym roku. 

 

18. Powiadamiać o zarybieniu zbiornika Nowodwór z jednodniowym wyprzedzeniem. 

       Odp. Bezpodstawny. 

 

19. Poprawa dojazdu do zbiornika Krzczeń od strony Krasnego. 

       Odp. Nie leży w gestii PZW. 

 

20. Oczyszczenie zbiornika Krzczeń z roślinności. 

       Odp. Sprecyzować o jaką roślinność chodzi nabrzeżną, czy roślinność wodną. 

 

21. Po zarybieniu jeziora Firlej wprowadzić dwutygodniowy zakaz połowu ryb. 

       Odp. Tak jak w pkt. 8. 

 

22. Wprowadzić zakaz połowu ryb drapieżnych na spinning, żywą lub martwą rybkę na 

zbiorniku w Bełżycach. 

Odp. Zrealizowany. 

 

23. Podnieść wymiar ochronny dla okonia 25 cm na zbiorniku w Bełżycach. 

        Odp. Wniosek do realizacji w 2016 roku. 

 

 

24. Powołać Komisję która będzie nadzorowała zarybienia. 

        Odp. Bezpodstawny. 

 

25. Uproszczenie rejestru połowu ryb – jeden zamiast dwóch. 

       Odp. Obowiązuje. 

 

 

26. Jaki jest status łowiska w Kaleniu Gmina Markuszów i na jakich zasadach można 

wędkować. 

       Odp. Nie leży w gestii PZW. 

 

27. Zlikwidować rejestr połowu ryb. 

       Odp. Bezpodstawny. 

 

 

28. Pomoc w koszeniu roślinności na jeziorze Uściwierz. 



       Odp. W miarę możliwości ZO pomoże przy koszeniu. 

 

29. Pomoc w oczyszczeniu i utwardzeniu nabrzeża jeziora Białe Uścimowskie, celem 

wodowania łodzi i prowadzenia zarybienia.   

       Odp. Skierować wniosek na Prezydium do realizacji w przyszłym roku. 

 

30. Zmniejszenie limitu ilościowego sandacza na Zalewie Zemborzyckim. 

       Odp. Zrealizowane. 

 

31. Utworzenie górnego wymiaru ochronnego dla sandacza na Zalewie Zemborzyckim. 

        Odp. Bezpodstawny (jest limit ilościowy). 

 

32. Utrzymanie odcinków N. K. Na wodach górskich i innych obostrzeń.  

       Odp. Tak jak pkt. 9 i 10. 

 

33. Podawanie do publicznej wiadomości o planowanych pracach melioracyjnych na 

wodach górskich. 

       Odp. Tak jak pkt. 9 i 10. 

 

34. Wprowadzenie restrykcji N. K. dla lipienia. 

        Odp. Tak jak pkt. 9 i 10. 

 

35. Nadanie wymiaru ochronnego dla jazia i klenia.  

    Odp. Wymiary obowiązują. 

 

 


