
górska członek PZW niezrzeszony

San nr 6

San nr 7

San nr 8

Lubaczówka 

nr 1

Wirowa nr 1

Mleczka nr 1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Przemyślu - tel. 16 678 44 96,  606 482 061                                                                                         

lub powiadom najbliższą jednostkę Policji tel. 997, 112 oraz Biuro Zarządu Okrgu PZW w Przemyślu tel: 16 678 57 69,                                                                                                               

e-mail; pzwprzemysl@poczta.onet.pl

5. Na zbiorniku w Lublińcu starym w okresie od dnia 01 stycznia do 30 czerwca każdego roku obowiązuje zakaz brodzenia.

7. Pozostałe zasady połowu ryb na zbiornikach oraz w obwodach rybackich zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb zatwierdzonym przez Zarząd 

Główny PZW 

W sytuacji zetknięcia się z działalnością kłusowniczą na naszych wodach prosimy o kontakt:

Państwowa Straż Rybacka w Rzeszowie tel. nr 17 862 68 48         PSR Posterunek w Przemyślu tel. Nr 16 678 40 66 lub 603 636 460

W przypadku stwierdzenia śnięcia ryb lub zanieczyszczenia akwenu - dzwoń:

od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisłok wraz z dopływami na tym odcinku

1. Babionka-Jarosław                                                                                          

2. Landa-Kańczuga                                                                             

3. Narol                                                                                            

4. Pawłokoma                                                                                                 

5. Pełnatycze                                                                           

6. Pod Młynem-Lubaczów                                                                           

7. Stary San-Hurko                                                                                                      

8. Torki                                                                                                   

9. Wietlin                                                                                                    

10. Starorzecze Mleczki "Zakole"-Przeworsk                                                                                                                              

11. ZEK Radymno                                                                           

12. ZEK Ostrów                                                                           

13. Hermanowice                                                                           

14. Pruchnik                                                                           

15. Kopanka-Lubaczów

                             WODY GÓRSKIE                                                                  

1/ rzeka San od ujścia potoku Harta do ujścia rzeki 

Stupnica,                                                                                                  

2/ dopływy Sanu od ujścia potoku Baryczka do granicy 

strefy ochronnej na progu w m. Ostrów k/Przemyśla                                                                                                     

3/ rzeka Stupnica na całej długości wraz z dopływami.                                                                              

Na odcinku wód górskich rzeki San od ujścia potoku 

Harta w m. Dynów do ujścia rz. Stupnicy w m. Bachów 

w okresie od 1 lipca do 15 września dopuszcza się 

wszystkie przynety,bez prawa zabierania ryb 

łososiowatych.

OBWODY OCHRONNE

od ujścia potoku Baryczka do ujścia rzeki Stupnica wraz z dopływami na tym 

odcinku

od ujścia rzeki Stupnica do ujścia rzeki Wisznia wraz z dopływami na tym 

odcinku z wyłączeniem rzeki Wiar na odcinku od jej źródeł do granicy RP

od ujścia rzeki Wisznia do ujścia do rzeki Wisłok wraz z dopływami na tym 

odcinku z wyłaczeniem rzeki Lubaczówka

od granicy RP do jej ujścia do rzeki San wraz z dopływami w granicach RP

od jej źródeł do ujścia do rzeki Tanew wraz ze zbiornikiem Lubliniec Stary i 

doływami na tym odcinku.

1. Na rzece San - w odległości 20 m od ujścia potoku Olszanka do Sanu do 250 m w górę Sanu

2. Na rzece San - na odcinku 200 m powyżej i 200 m poniżej jazu piętrzącego w 

miejscowości Ostrów k/Przemyśla 

3. Na rzece San - na odcinku 150 m powyżej i 150 m poniżej mostu kolekowego na 

tej rzece w m. Zgoda

4. Na rzece Wiar - w Przemyślu od mostu na drodze międzynarodowej E-4 w 

kierunku Medyki do ujścia rzeki do Sanu

UWAGA: Zezwolenie jest ważne łącznie z kartą wędkarską, legitymacją członkowską (dla członków PZW) oraz dokumentem 

stwierdzającym  dokonanie opłaty. Zezwolenie dotyczy składek jedno lub trzydniowych.  Dzień wpisujemy dwucyfrowo np 03, miesiąc 

wpisujemy słownie.    Doba wędkarska liczona jest od godz. 00.00 do godz. 24.00.                                                                                                                                         

Nr konta bankowego  w Banku Zachodnim: 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489 

nizinna

Data połowu                                                            

(dzień dwucyfrowo np. 03, miesiąc-słownie) 1 dzień…………….……….

Rodzaj opłaty:                                  
właściwe zaznaczyć znakiem "x"

ZEZWOLENIE OKRESOWE        

NA AMATORSKI POŁÓW RYB   w 

2014r.

Nr karty:

xxxxxxxxx

Data wyd.

6. Na wszystkich zbiornikach obowiązuje wymiar ochronny karpia do 35 cm.

Zasady połowu ryb na zbiornikach

1. Zakaz używania środków pływających, wywożenia zanet i przynet na wszystkich zbiornikach Okręgu z wyłączeniem zbiorników w Lublińcu Starym, 

Radymnie, Torkach, Ostrowie ZEK nr 1 i starorzeczu Sanu w Hurku.

2. Zakaz wędkowania ze środków pływających od zmroku do świtu (jedna godz. po zachodzie słońca i jedna godz. przed wschodem słońca).

3. Na zbiorniku nr 3 w Ostrowie k/Przemyśla połów dozwolony od strony północnej, zakaz połowu ryb od strony kopalni.

4. Na zbiorniku w Hermanowicach i stawie Sztroby w Jarosławiu obowiązuje zasada "no kill" tzn., że nie wolno zabierać ryb i przechowywać ich w siatkach

3 dni  od dn………………….….…… do dn. ………………...…..………...

WYKAZ WÓD UDOSTEPNIONYCH DO WĘDKOWANIA

ZBIORNIKI OBWODY RYBACKIE

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Okręg PZW


