
Zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb na wodach PZW ZO Lublin 

Imię i Nazwisko………………..........Nr karty wędkarskiej……………….. 

DATA ŁOWISKO ZŁOWIONE RYBY 

  gatunek szt. kg cm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

WODY GÓRSKIE 

Obwody 

rybackie 

Uwagi Powiat 

Bystrzyca Nr 1  Obowiązuje rzekę Bystrzycę od źródeł do ujścia rzeki 

Krężniczanki do rzeki Bystrzycy wraz z jej dopływami. 

Kraśnik 

Lublin 

Bystrzyca Nr 2 Obowiązuje rzekę Krężniczankę od źródeł do ujścia rzeki 

Krężniczanki do rzeki Bystrzycy wraz z jej dopływami. 

Lublin 

Bystrzyca Nr 3 Obowiązuje rzekę Ciemiegę od źródeł do ujścia rzeki 

Ciemięgi do rzeki Bystrzycy. 

Lublin 

Bystra Nr 1 * Obowiązuje rzekę Bystrą od źródeł do ujścia rzeki 

Bystrej do rzeki Wisły wraz z jej dopływami. 

Puławy 

Chodelka Nr 1 Obowiązuje rzekę Chodelkę od źródeł  do zapory  m. 

Grabówka 

Kraśnik 

Opole 

Lubelskie 

Kurówka Nr 1 Obowiązuje rzekę Kurówkę od ujścia rzeki Białka do 

ujęcia wody przez Zakłady Azotowe w Puławach 

Puławy 

Wyżnica Nr 1 Obowiązuje rzekę Wyżnicę od mostu w m. Sosnowa 

Wola dojazu w m. Boiska Kolonia oraz od młyna w m. 

Prawno do ruin młyna w m. Bór. Rzekę Urzedówkę od 

źródeł do jej ujścia do rzeki Wyżnicy z wyłączeniem 

odcinka od mostu powyżej jazu w m. Urzedów do w/w 

jazu. 

Kraśnik 

      data: ……………. 2020 rok 

1 dzień……….., 3 dni-od…..…..do……….7 dni-od…...….do…….... 

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach górskich 

użytkowanych przez Zarząd Okręgu PZW Lublin, zgodnie z 

zamieszczonymi w dalszej części wykazami obwodów rybackich, oraz 

innych wód. 

2. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie zezwolenie wraz z 

kartę wędkarską. 

3. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych 

w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd 

Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. 

4. Odstępstwa od zasad przewidzianych w Regulaminie Amatorskiego 

Połowu Ryb oraz wykaz wód udostępnionych do wędkowania 

określają zapisy zamieszczone przez uprawnionego do rybactwa w 

dalszej części zezwolenia. 

5. Prowadzenie rejestru połowu ryb jest obowiązkowe i należy go 

okazywać na wezwanie organów uprawnionych do kontroli. 

- przed przystąpieniem do wędkowania, należy wpisać datę połowu oraz 

nazwę łowiska 

- ryby złowione i przeznaczone do zabrania, należy wpisać najpóźniej po 

zakończeniu łowienia ale przed opuszczeniem łowiska. Ryby z gatunków: 

pstrąg potokowy, sandacz, szczupak, sum przeznaczone do zabrania 

należy wpisać do rejestru natychmiast po złowieniu, a przed oddaniem 

następnego rzutu (nie dotyczy zawodów wędkarskich). 

- Nieprzestrzeganie powyższych zasad prowadzenia rejestru skutkuje 

odpowiedzialnością karną i statutową. 

6. Surowo zabrania się używania ścieralnych środków piszących, 

korektorów, usuwania, skreślania, poprawiania wpisów w rejestrze 

połowu ryb. 

7. Wprowadza się kategoryczny zakaz wymiany ryb objętych 

ilościowymi limitami połowu. Ryba złowiona z zamiarem zatrzymania 

nie może być wymieniona na złowioną w okresie późniejszym. Ryby, 

których nie planujemy zabrać muszą być natychmiast wypuszczone do 

wody. 

8. W siatkach do przechowywania ryb może znajdować się tylko jeden 

limit dobowy połowu ryb, niezależnie od czasu jaki wędkarz przebywa 

na łowisku. Ryby w stanie żywym nie mogą być przetrzymywane 

dłużej niż 24 godziny. 

 



REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W PZW OKRĘG 

LUBLIN 

I. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW 

1. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, 

do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim 

dodatkowe ograniczenia. 

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, 

który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni 

zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale III. Odstępy te 

mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane 

stanowisko. 

3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z 

pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności. 

4. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od 

zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed 

rozpoczęciem połowu. 

5. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na 

nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne, zarybienie lub inne prace 

wykonywane przez Zarząd Okręgu PZW Lublin. 

5.1 W przypadku organizacji i przeprowadzania zawodów wędkarskich od szczebla 

okręgowego, Zarząd Okręgu PZW, dopuszcza okresowe zamknięcie wskazanego 

łowiska (na czas treningu i rozgrywania zawodów). Łowienie ryb podczas 

zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji 

Sportu Wędkarskiego". 

6. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. 

śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz 

powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW 

Lublin, policję albo najbliższy organ administracji publicznej. 

7. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do Zarządu 

Okręgu PZW Lublin, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, 

podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu. 

II. ZASADY WĘDKOWANIA 

1. Wędka - wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z 

wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka 

zakończona: 

a) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy z przynętą 

muchową, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza 

rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 

mm, albo, 

b) w metodzie spinningowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa 

haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki 

sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. 

2. Przynęty 

a) Jako przynęty mogą być stosowane: 

- przynęty sztuczne oraz przynęty muchowe. 

b) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów 

naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa 

haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z 

tolerancją do 2 mm). 

c) Przynęty muchowe (sucha mucha, mokra mucha, streamer, nimfa), które 

powinny być wykonane z minimum dwóch materiałów syntetycznych lub sierści, 

piór, skór. 

3. Wędkowanie 

3.1. W wodach górskich użytkowanych przez PZW Lublin można wędkować tylko 

od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie 

słońca. 

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach ochronnych i 

oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, 

mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych. 

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych oraz miesięcznych 

połowów ryb. 

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych, 

b) sprzedawać złowionych ryb oraz rozdawać ich na terenie łowiska, 

c) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń 

hydrotechnicznych piętrzących wodę, 

d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych 

sieci,  innych rybackich narzędzi połowu podczas połowów kontrolnych i 

badawczych, oraz oznaczeń tarlisk, zimowisk czy mateczników ryb, 



e) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody właściciela wody, 

f) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb, 

h) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej, 

i) wędkować z mostów, 

j) obcinać głów i ogonów rybom przed opuszczeniem łowiska, 

k) używać osęki do podbierania ryb, 

l) łowić ryb przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły. 

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych, sandacza, szczupaka oraz suma.) 

wolno przechowywać w stanie żywym w siatkach wykonanych z miękkich nici, 

rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. 

W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z 

ustalonych limitów dobowych. 

a) ryby łososiowate oraz ryby drapieżne gatunków szczupak, sandacz przeznaczone 

do zabrania należy uśmiercić natychmiast po złowieniu, 

b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. 

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną oraz ryby zahaczone 

poza obrębem głowy muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do 

wody. 

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka 

bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać 

do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód. 

III. DOZWOLONE METODY POŁOWU 

1. Metoda spinningowa 

1.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną 

w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż 

dwa haczyki. Haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki 

sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; 

1.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania 

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących: 

- łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,  łowiąc z łodzi - 50 m. 

2. Metoda muchowa 

2.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w 

ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony 

nie więcej niż dwoma haczykami, każdy z przynętą muchową – przy czym każdy 

haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby 

nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.  

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do 

wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości 

używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej 

nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz 

zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów. 

2.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne 

odległości od innych wędkujących; 

- z brzegu lub brodząc – 25 m,  z łodzi – 50 m. 

IV. NIEDOZWOLONE METODY POŁOWU: 

1. Metoda trollingowa oraz połów z wykorzystaniem kuszy jest zabroniony 

V. OCHRONA RYB 

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego 

krańca płetwy ogonowej. 

2.  Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb: 

- lipień – całkowity zakaz zabierania, boleń do 40 cm, brzana do 40 cm, certa do 

30 cm, jaź do 25 cm, jelec do 15 cm, karp do 35 cm, kleń do 30 cm, lin do 30 cm, 

miętus do 25 cm, pstrąg potokowy do 35 cm i od 50 cm, rozpiór do 25 cm, 

sandacz do 45 cm, sapa do 25 cm, sieja do 35 cm, sielawa do 18 cm, sum do 70 

cm, szczupak do 45 cm, świnka do 25 cm, troć do 35 cm, troć jeziorowa do 50 

cm, węgorz do 60 cm, wzdręga do 15 cm. 

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb: 

- lipień – całkowity zakaz zabierania, brzana od 1 stycznia do 30 czerwca, brzana 

karpacka od 15 marca do 15 lipca, certa od 1 stycznia do 30 czerwca, miętus od 1 

grudnia do końca lutego, pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia, sieja od 

15 października do 31 grudnia, sandacz od 1 stycznia do 31 maja, sapa od 1 

kwietnia do 31 maja, sum od 1 stycznia do 31 maja, szczupak od 1 stycznia do 30 



kwietnia, świnka od 1 stycznia do 15 maja, troć od 1 października do 31 grudnia, 

troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia, węgorz od 1 grudnia do 31 marca. 

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku 

ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o 

ten dzień. Nie dotyczy węgorza. 

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów 

prawnie chronionych: alosa, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, 

brzanka, ciosa, dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, igliczniowate – 

wszystkie gatunki, jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb 

Kesslera, kozy – wszystkie gatunki, kur rogacz, minogi - wszystkie gatunki, 

parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna, śliz, taśmiak 

długi. 

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu. 

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk: 

7.1. Lipień – całkowity zakaz zabierania,   

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 / 

- sum 1 szt., troć jeziorowa 2 szt., troć wędrowna 2 szt., sieja 2 szt., boleń 2 szt., 

brzana 2 szt., karp 2 szt., lin 2 szt., certa 5 szt., węgorz 1 szt., pstrąg potokowy 

1 szt., okoń 10 szt., sandacz 1 szt., szczupak 1 szt.. 

7.3. W ciągu miesiąca kalendarzowego: 

- pstrąg potokowy 4 szt., sandacz 10 szt., szczupak 10 szt..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7.4. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków 

nie może przekroczyć 5 szt. w ciągu doby.  

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, 

w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby. 

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, pstrąga 

tęczowego, pstrąga źródlanego, trawianki, czebaczka amurskiego oraz sumika 

karłowatego. 

Dodatkowe obostrzenia obowiązujące na wodach górskich Okręgu PZW w 
Lublinie. 

1. Obowiązuje zakaz zabierania pstrągów potokowych w miesiącu styczniu. 
2. Wędkarz ma obowiązek posiadania i używania podbieraka. 
3. Zakaz stosowania haczyków i kotwic z zadziorami. 
4. Zakaz łowienia metodą spinningową od 1 września do 31 grudnia. 

5. Na oznakowanych odcinkach ochronnych obowiązuje całkowity zakaz 
łowienia ryb. 

6. Zakaz zabierania pstrągów potokowych z następujących odcinków rzek: 
- Na rzece Bystrzycy od mostu drogowego powyżej zbiornika Zakrzówek do tamy 
czołowej zbiornika Zakrzówek, od brodu powyżej młyna w Kiełczewicach 
Górnych do mostu w Strzyżewicach, oraz od jazu w miejscowości Osmolice do 
jazu, a jednocześnie mostu w Prawiednikach 
- Na rzece Bystrej od mostu przy ul. 3 Maja przy targowisku w Wąwolnicy               
do mostu drogowego w m. Wierzchoniów.  
- na rzece Kosarzewce od jazu betonowego w m. Tuszów do jej ujścia do rzeki 
Bystrzycy 
- na rzece Krężniczance od ujścia rzeki Nędznica do rzeki Krężniczanka do jazu 
hodowli stawowej w m. Krężnica Jara. 
- na rzece Urzędówce. 
- na rzece Chodelce od mostu drogowego w m. Majdan Borowski do zapory w m. 
Wólka Komaszycka oraz do mostu drogowego w m. Ruda Maciejowska do 
zapory w m. Grabówka  
Na powyższych odcinkach obowiązuje zakaz posiadania przy sobie pstrągów 
potokowych. 
7. W roku 2020 w miesiącu maju obowiązuje całkowity zakaz zabierania 

pstrągów  w obwodzie rybackim rzeki Bystrzyca nr 1. 
8. Rzeka Kurówka woda górska na odcinku od ujścia rzeki Białka do ujęcia wody 

przez Zakłady Azotowe w Puławach, na której obowiązuje zakaz zabierania 
pstrągów potokowych i lipieni od mostu drogowego w m. Końskowola do 
mostu drogowego przy Zakładach Azotowych w Puławach. 

Wypełniony rejestr należy zwrócić do 10 stycznia roku następnego, jest to 

podstawą do wydania nowego zezwolenia na adres: PZW ZO Lublin, ul. 

Nałkowskich 105, 20-470 Lublin, tel. 81 745 66 60, 

Zezwolenie jest ważne tylko z dowodem wpłaty: dla członków PZW: 1 dzień - 

50 zł, 3 dni – 93 zł, 7 dni – 126 zł, dla niezrzeszonych i cudzoziemców: 1 dzień - 

95 zł, 3 dni – 170 zł, 7 dni – 230 zł. 

Na dowodzie wpłaty i zezwoleniu należy wpisać obowiązkowo datę połowu. 

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn 

obiektywnych, niezależnych od 

Okręgu PZW w Lublinie, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: 

www.pzw.org.pl/lublin 


