
 

Odpowiedzi na wnioski z kół  

 

4. Dęblin. 

Zbiornik Matygi jest to woda ogólnodostępna wchodząca w skład obwodu rybackiego rzeki 

Wisła nr 1 zakaz ograniczy dostęp do wody dla wędkarzy, zostanie przeprowadzona wizja 

lokalna, - prosimy o umotywowanie przez Prezesa koła. 

 

8. Firlej  

- nowy operat na jezioro Firlej jest w trakcie realizacji – zacznie obowiązywać od maja 2016 

roku, zarybienie zostanie zwiększone ze względu na dużą presję wędkarską 

 

- wniosek niezasadny Okręg nie jest stroną postępowania tylko Skarb Państwa, aktualnie nie 

mamy także takiej informacji na ten temat, jezioro Firlej i Kunów to jeziora zaliczone do wód 

płynących, a więc nie mogą być czyjąś własnością poza Skarbem Państwa 

 

- jezioro Kunów do roku 2014 nie było wyodrębnione w obwodzie rybackim rzeki Wieprz nr 

5, został stworzony nowy operat rybacki, na większe zarybienie ma wpływ większa 

powierzchnia jeziora 

 

- Gmina Firlej przekazała ustną informację, że nie używa żadnych preparatów i nie dodaje ich 

do jeziora Firlej – Okręg wystosuje pismo w tej sprawie 

 

12. Kraśnik FŁT 

 

- zakaz korzystania ze środków pływających w porze nocnej na zbiorniku Budzyń w Kraśniku 

został już wprowadzony i obowiązuje kilka lat 

-  wniosek zasadny całkowity zakaz spininngowania w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 

na zalewie Kraśnik zostanie wprowadzony od 2017 roku 

- wniosek nie jest zasadny, wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych będzie miało 

negatywny wpływ na racjonalną gospodarkę rybacką zbyt mała powierzchnia i głębokość 

zbiornika 

- wniosek zasadny – wymiar ochronny dla karasia pospolitego do 20 cm zostanie 

wprowadzony na zalewie Kraśnik od 2017 roku 

- powiadomienie prezesów kół kraśnickich o zarybieniach przez Okręg jest zawsze 

prowadzone 

 

15. Lubartów Miasto 

 - Koło może zaprosić przedstawicieli tych oczyszczalni na zebranie  

 

21. Lublin Daewoo  

- Wniosek zasadny - Okręg prowadzi działania o lepszy dostęp do Zalewu Zemborzyckiego  

- Okręg prowadzi takie działania cały czas 

 

22. Lublin Medyk  

-  Wniosek zasadny - Okręg prowadzi działania o lepszy dostęp do Zalewu Zembrzyckiego, 

na zbiorniku Krzczeń zakaz wjazdu na wał od strony Kosowa wprowadził Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ze względu na niszczenie wału i koszty naprawy   

- nie ma możliwości wykonania utwardzenia gruntu do wjazdu na zbiornik Mytycze gdyż 

właścicielami gruntu są osoby prywatne 



 

27. Lublin MPK 

- zostanie sprawdzone czy to urządzenie hydrotechniczne jest ujęte w programie udrożnienia 

rzeki Bystrzycy nr 1, Okręg wystosuje pismo w tej sprawie do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie 

- nie są to kompetencje PZW, zajmuje się tym zarządca rzeki czyli RZGW, lub WZMiUW 

- te starorzecza leżą na terenie prywatnym i nie łączą się z obwodem rybackim 

 

32. Wilków  

- nie ma możliwości wykonania dodatkowych zarybień w obwodach rybackich nie można 

wprowadzać innych gatunków lub przekraczać dawek zarybieniowych z operatów rybackich 

- wniosek nie jest zasadny, aktualnie nie ma potrzeby wprowadzania tak długiego okresu 

ochronnego na wszystkich wodach – prośba o sprecyzowanie wniosku 

 

33. Lublin Selekt 

- wniosek nie jest zasadny – zakaz został wprowadzony ze względu na ochronę drapieżnika 

na zalewie Zembrzyckim rekultywacja poprzez zarybienie rybami drapieżnymi 

 

36. Kraśnik Zarzecze 

- wniosek nie jest zasadny i dyskryminujący wędkarzy dokonujących połowu z łodzi,              

a zbiornik jest do tego dostosowany 

- wniosek zatwierdzony – zakaz spininngowania na zalewie w Kraśniku od 1 stycznia do 30 

kwietnia będzie obowiązywać od 2017 roku 

- wniosek nie jest zasadny - zakaz połowu ze środków pływających w nocy na zalewie           

w Kraśniku został już wprowadzony kilka lat temu i jest zawarty w zezwoleniu 

- ryby niewymiarowe powinny zostać niezwłocznie wypuszczone do wody, przetrzymywanie  

w siatce ryb niewymiarowych jest nielegalne i jest wykroczeniem 

 

37. Lublin Barrakuda 

- wniosek nie jest zasadny – brak wód stojących nadających się do trollingu  

- dawka zarybieniowa suma została zmniejszona, Okręg sukcesywnie zmniejsza lub likwiduje 

zarybienie sumem szczególnie w wodach stojących. 

- istnieje możliwość wodowania łodzi nad jeziorem Firlej w kilku miejscach   

 

38. Lublin Kolejarz 

- było poparcie, oraz udział Okręgu w projekcie obywatelskim w sprawie zagospodarowania 

nad zalewem Zemborzyckim – strona internetowa, plakaty 

 

39. Łęczna  

- większy materiał zarybieniowy w części został zastosowany ze względu na całkowity brak 

zarybienia  w roku poprzednim 

- Okręg sukcesywnie zmniejsza zarybienie wód sumem europejskim 

-  Okręg  nie ma wpływu na regulacje populacji bobra w środowisku naturalnym  

 

41. Michów  

-  Okręg  nie ma wpływu na regulacje populacji bobra w środowisku naturalnym 

 

42. Milejów 

- Okręg zwróci uwagę opiekunowi stanicy na ten temat, wszyscy wędkarze PZW mają 

możliwość korzystania z terenu stanicy 



43. Nałęczów 

- wniosek zasadny – regulamin zostanie zmieniony 

 

47. Poniatowa 

- wymiary ochronne na zbiornikach w Poniatowej szczupak do 55cm, okoń do 25cm będą 

obowiązywać od roku 2017 

- wniosek nie jest zasadny – brak wód do uprawiania trollingu,  

- wniosek zasadny największy zbiornik w Poniatowej zostanie zarybiony boleniem dla 

urozmaicenie ichtiofauny 

 

50. Puławy Miasto  

- Okręg wystąpi do JUNG Puławy w sprawie możliwości wędkowania na wodzie łachy 

parkowej w Puławach 

 

51. Ryki 

- wniosek zasadny do realizacji – tablica informacyjna zostanie umieszczona 

 

52. Stężyca 

- wniosek zasadny – zostanie skierowany postulat o umieszczenie w Regulaminie 

Amatorskiego Połowu Ryb 

 

53. Świdnik Miasto  

-  brak możliwości wjazdu na wał  od strony Kosowa, istnieje możliwość dojazdu i 

wodowania łodzi ze stanicy PZW 

 

54. Świdnik WSK 

- wniosek zasadny do realizacji – tablica zostanie umieszczona 

 

61. Lublin Bystrzyca 

- wymiar ochronny suma na zalewie Zemborzyckim jest zgodny z Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb czyli 70cm,  

-  Wniosek zasadny - Okręg prowadzi działania o lepszy dostęp do Zalewu Zemborzyckiego  

- Okręg prowadzi takie działania cały czas 

 

63. Łuków Kolejarz 

- na zbiorniku Zimna Woda obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb, oraz  

obostrzenia na prośbę kół z Łukowa 

 

65. Lublin Haczyk 

- wniosek nie jest zasadny, aktualny rybostan nie wymaga aż takiego zaostrzenia  

- wniosek nie jest zasadny  

- wniosek zasadny – obostrzenia i odcinki NK na wodach górskich są utrzymane i poszerzane 

- wniosek do dyskusji na posiedzeniu ZO – sprecyzowanie lub wytypowanie łowiska 

- procedura zarybień wód PZW została utworzona i zatwierdzona  

 

69. Bełżyce 

- zakaz wędkowania 7 dni po zarybieniu nie jest zasadny 

- limit karasia pospolitego 3szt./dobę i wymiar ochronny 20cm  i limit karpia 1szt/dobę 

zatwierdzono od roku 2017 


