
I. W zakresie zagospodarowania wód. 
 

 

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

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

3. Zaostrzenie wymiarów ochronnych i zmniejszenie liczby połowu na zbiorniku 

Budzyń. 

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

PZW Radom. 

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

Okręgu PZW Radom. 

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

7. Przesłać informację z zarybienia wód Okręgu. 

8. Wprowadzenie dwutygodniowego zakazu połowu ryb po dokonanym zarybieniu. 

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

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

11. Wprowadzenie wymiarów widełkowych dla ryb drapieżnych. 

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

opłaty. 

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

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

w obwodzie Nr 5. 

15. Skontrolowanie czystości rzeki Wieprz w okolicach miejscowości Rokitno. 

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

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

wpisu złowionych i przetrzymywanych ryb. 

18. Powiadamiać o zarybieniu zbiornika Nowodwór z jednodniowym wyprzedzeniem. 

19. Poprawa dojazdu do zbiornika Krzczeń od strony Krasnego. 

20. Oczyszczenie zbiornika Krzczeń z roślinności. 

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

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

zbiorniku w Bełżycach. 

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

24. Powołać Komisję która będzie nadzorowała zarybienia. 

25. Uproszczenie rejestru połowu ryb – jeden zamiast dwóch. 

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

wędkować. 

27. Zlikwidować rejestr połowu ryb. 

28. Pomoc w koszeniu roślinności na jeziorze Uściwierz. 

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

wodowania łodzi i prowadzenia zarybienia.   

30. Zmniejszenie limitu ilościowego sandacza na Zalewie Zemborzyckim. 

31. Utworzenie górnego wymiaru ochronnego dla sandacza na Zalewie Zemborzyckim. 
32. Utrzymanie odcinków N. K. Na wodach górskich i innych obostrzeń.  

33. Podawanie do publicznej wiadomości o planowanych pracach melioracyjnych na 

wodach górskich. 

34. Wprowadzenie restrykcji N. K. dla lipienia. 

35. Nadanie wymiaru ochronnego dla jazia i klenia.  

 

 



II. W zakresie ochrony wód. 
 

1. Reorganizacja pracy straży rybackiej. 

2. Zorganizowanie kursu samoobrony dla straży rybackiej. 

3. Zwiększenie ochrony wód zbiornika Dratów. 

4. Większa ochrona wód zbiornika Majdan Zahorodyński. 

5. Utworzenie bazy danych osób (członków) ukaranych. 

6. Udostępnienie wjazdu dla jednego wytypowanego samochodu SSR nad brzegi Zalewu 

Zemborzyckiego 

 

 

III. W zakresie finansowym. 
 

 

1. Dofinansowanie zakupu noktowizora dla SSRyb działającej przy kole PZW 

Zagłębocze. 

2. Ujednolicenie składki okręgowej w całej Polsce. 

3. Umożliwienie z nieodpłatnego korzystania z łodzi okręgowych. 

4. Znieść opłatę okręgową dla całej młodzieży do lat 16. 

5.  Podnieść do 50 % udział w składce członkowskiej dla kół. 

6. Przenieść na Zarząd Okręgu kosztów wyjazdu do Okręgu skarbników kół. 

7. Udzielić dotacji z okazji 65-lecia koła PZW Kraśnik Miasto. 

8. Dofinansowanie koła PZW Biowet z okazji 30-lecia działalności. 

9. Wystąpienie z apelem do kół prowadzących łowiska specjalne o stosowanie ulg dla 

odznaczonych. 

10. Jak są wydatkowane fundusze pozyskane z Nałęczowianki. 

11. Przyznanie większych środków finansowych dla SSRyb działającej przy kole PZW 

Zakrzówek. 

 

 

IV. W zakresie sportu i młodzieży. 

 
1. Doprowadzenie linii brzegowej zbiornika Matygi w celu możliwości rozgrywania 

zawodów wędkarskich. 

2. Organizowanie zawodów tylko na żywej rybie. 

3. Finansowanie w 100 % z budżetu Okręgu udział w zawodach z cyklu GPX Polski 

juniorów U 14 i U 18. 

4. Nie rozgrywania zawodów okręgowych na łowiskach specjalnych. 

5. Dofinansowanie młodzieży z budżetu Okręgu startującej w zawodach okręgowych. 

6. Organizacja karpiowych Mistrzostw Okręgu. 

 

 

V. W zakresie organizacyjnym. 
 

1. Pomoc w załatwieniu dojazdu do slipu nad jeziorem Zagłębocze, oraz pomoc                    

w załatwieniu pomieszczenia na sprzęt. 

2. Doprowadzenie do porozumienia z Okręgiem PZW Radom w opcji „O”. 

3. Podjęcie stałej współpracy z Urzędem Miasta Lublin. 



4. Podpisać umowę ze Wspólnotą Gruntową w Stężycy na wywóz nieczystości – dotyczy 

Okręgu PZW Radom. 

5. Zamknąć negocjacje o porozumieniach międzyokręgowych do końca m-ca 

października. 

6. Zlikwidować małe Okręgi PZW do 7, tyle ile jest RZGW. 

7. Podjąć działania w sprawie wspólnych Sądów Koleżeńskich. 

8. Udostępnić dojazd z brzegu do wód jeziora Piaseczno. 

9. Przywrócenie metody połowu na trollinng. 

10. Kto zarządza stanicami wędkarskimi nad zbiornikami Dratów i Krzczeń i jak można          

z nich korzystać. 

11. Zwiększenie dla koła PZW Kraśnik Miasto ilość odznaczeń związkowych z okazji 

jubileuszu 65-lecia. 

12. Wszystkie sprawozdania ZO umieszczać na stronie internetowej. 

13.  Publikacja treści uchwały stanowiącej o zasadach wyznaczania opiekunów kół, oraz 

ich prawa i obowiązki.  

14. Publikacja wniosków z WZSK na stronie internetowej. 

15. Zaniechanie praktyk podpisywania umów przez ZO PZW w Lublinie z Gminą 

Zakrzówek w imieniu koła PZW Zakrzówek. 

16. Informacja czy wędkarze łowiący z zapory bocznej zalewu zembrzyckiego mogą być 

karani? 

17. Możliwość dojazdu na parking przy ul. Grzybowej – brzeg Zalewu Zembrzyckiego. 

 

 


