
ZWROT REJESTRU

Zwrot  rejestru  jest  podstawą  wydania  nowego.  Brak  zwrotu  rejestru  bez  względu  na  jego
przyczynę  (zagubienie,  zniszczenie  itp.)  zobowiązuje  wędkarza  do  wpłaty  składki  na
zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 10 zł.
Wpłatę  taką  wędkarz  dokonuje  również,  jeżeli  na  jego  rejestrze  występuje  adnotacja
uprawnionych  do  kontroli  (PSR,  Policja,  SSR,  SÓW)  stwierdzająca  brak  wypełnienia
rejestru w trakcie wędkowania.
Osoba wydająca i odbierająca zezwolenie zawierające rejestr ma prawo dokonywać wpisu Nr.
rejestru do legitymacji pod aktualnymi znaczkami składki oraz potwierdzić tam zwrot rejestru.

TELEFONY DO STRAŻY

Lp. Nazwisko Imię Nr. telefonu Stanowisko Rejon działania

1 Mędziak Ireneusz 506162150 Okręgowy Inspektor Ochrony Wód
Komendant Powiatowy SSR Zamość

Wody górskie i nizinne O PZW

2 Stańczyk Mirosław 506162170 Rejowy Inspektor Ochrony Wód
Komendant Powiatowy SSR Biłgoraj

Wody górskie i nizinne O PZW, Por, 
Wieprz, Tanew

3 Łagowski Janusz 506162130 Komendant Powiatowy SSR Tomaszów
Lub.

Wody nizinne i górskie 0 PZW, powiat
Tomaszowski

4 Sadlej Ryszard 531775275 Rejonowy Inspektor Ochrony Wód,
Kom. Powiatowy SOW  Hrubieszów

Wody nizinne i górskie 0 PZW, powiat
Hrubieszów, rz. Bug

5 Pastuszak Jerzy 506162180 Rejonowy Inspektor Ochrony Wód,
Nielisz

Wody nizinne i górskie O PZW, zb. 
Nielisz i okolice

6 Witkowski Tadeusz 605162252 Strażnik Ochrony Wód Wody nizinne i górskie O PZW, zb. 
Nielisz i okolice

7 Wnuk Stanisław 698630196 Strażnik Ochrony Wód Wody nizinne i górskie 0 PZW, zb. 
Nielisz i okolice

Policja: 907 Iub 112; 

Państwowa Straż Rybacka: 84 6776553; 84 6776554

Biuro O PZW w Zamościu: 84 6384556

Okręg PZW w Zamościu serdecznie dziękuję wszystkim wędkarzom za rzetelne i sumienne 
wypełnianie niniejszego rejestru, oraz za jego terminowy zwrot.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu

Z E Z W O L E N I E

na amatorski połów ryb wędką

Ważne od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Imię.............................................................. Nazwisko...............................................................

Nr. Karty Wędkarskiej.................................................................

 Zamość 2015 r.

1. Zezwolenie niniejsze  uprawnia  do wędkowania  na  wodach  użytkowanych przez Okręg  Polskiego Związku
Wędkarskiego (PZW) w Zamościu na udostępnionych do wędkowania obwodach rybackich oraz zbiornikach nie
wchodzących w skład tych obwodów, po wniesieniu odpowiednich opłat jedno, trzy lub siedmiodniowych, dotyczy
również połowu ryb na wodach nizinnych Okręgu PZW Lublin udostępnionych w  ramach zawartego porozumienia.
2. Dowodem uiszczenia opłat okręgowych, o których mowa w ust. 1 są oryginalne potwierdzenia wykupionych
opłat dokonane na poczcie, przelewem w banku lub u skarbników naszego Okręgu. 
3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie zezwolenie, obowiązujące opłaty, kartę wędkarską oraz rejestr
połowu ryb.
4. Amatorski  połów  ryb  odbywa  się  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie  Amatorskiego  Połowu  Ryb
uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.
5. Odstępstwa od zasad przewidzianych w RAPR, określają zapisy zamieszczone przez uprawnionego do 
rybactwa w dalszej części zezwolenia.
6. Prowadzenie rejestru połowu ryb jest obowiązkowe i należy go okazywać na wezwanie organów uprawnionych
do kontroli.

OKRESOWY REJESTR POŁOWU RYB NA WODACH OKRĘGU PZW ZAMOŚĆ W 2015 ROKU
/ ważny przy opłatach okresowych /

Imię.......................................................................    Nazwisko........................………….....…….........

Data rozpoczęcia połowu ryb................................   Okręg PZW……...............…….....………...........

Koło PZW.............................................................    Nr karty wędkarskiej ..….......….....……..............
.

Data Rzeka, Zbiornik ( G, N ) Gatunek ryb Ilość szt. Masa w kg. Długość w cm.



Wymiary ochronne i limity połowu ryb na wodach Okręgu PZW Zamość:
karp  35  cm,  karaś  pospolity  25  cm,  pstrąg  i  lipień  wymiary  i  limity  ustalone  w zasadach
korzystania z wód górskich, pozostałe gatunki ryby zgodnie z RAPR.
Natomiast na zbiornikach, wg regulaminów i limitów obowiązujących na danym łowisku.

Ustanowione obręby ochronne na rzece Bug, obowiązujące od 1XI do 31. III każdego roku na
odcinkach:
Gołębie - od słupa granicznego Nr 820 do słupa granicznego Nr 822 - długość odcinka 1300 m;
Prehoryłe - od słupa granicznego Nr 824 w górę rzeki 300 m -długość odcinka 300 m;
Kryłów - od słupa granicznego Nr 832 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki 100 m - długość odcinka 200
m; Ślipcze - od słupa granicznego Nr 854 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 400 m - długość odcinka
600 m, od słupa granicznego Nr 856 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 200 m - długość odcinka  
Czumów - od słupa granicznego Nr 869 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki 200 m - długość odcinka
300 m; Husynne - od słupa granicznego Nr 876 do słupa granicznego Nr 877 - długość odcinka
850  m, od słupa granicznego Nr  878 w  dół rzeki  500 m -  długość odcinka  500 m,  od słupa
granicznego Nr 879 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 300 m - długość odcinka 500 m; 
Strzyżów - od słupa granicznego Nr 890 do słupa granicznego 891 - długość odcinka 900 m, od
słupa granicznego 891 w dół rzeki 300 m - długość odcinka 300 m, od słupa granicznego 892 w
górę rzeki - długość odcinka 200 m; 
Rogalin - od słupa granicznego 893 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki 100 m - długość odcinka
200 m, od słupa granicznego 895 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 200 m - długość odcinka 400
m; 
Zosin - od słupa graniczn. Nr 900 do słupa graniczn. 902- długość odcinka 633 m; 
Łuszczów-Komora - od słupa granicznego Nr 904 w górę rzeki 400 m - długość odcinka 400 m,
od słupa granicznego 906 w górę rzeki 500 m i w dół rzeki 50 m - długość odcinka 550 m; 
Bereźnica - od słupa granicznego Nr 918 do słupa granicznego 922 - długość odcinka 2813 m.
Ustanowione całoroczne obręby ochronne na rzece Tanew na następujących odcinkach:
Huta Szumy  -  Rebizanty  - od km 92+800 do 93+100;  Rebizanty  -  do ujścia rzeki Jeleń od km
87+650 do 90+550;  Borowe Młyny  -  od km 79+525 do 79+725;  Borowiec  -  od km 74+320 do
74+420.
Ustanowione całoroczne obręby ochronne na rzece Wieprz na następujących odcinkach:
Szczebrzeszyn  -  od  km  252+100  do  252+600;  Brody  Małe  -  od  km  255+280  do  255+480;
Żurawnica - od km 256+900 do 257+100; Turzyniec - od km 259+000 do 259+200;
Wywłoczka  - od km 259+800 do 261+100;  Rudka  - od km 263+500 do 263+800;  Rudka  -od km
264+050 do 264+150; Obrocz od km 267+900 do 268+400; Bondyrz od km 276+250 do 276 + 150;
Hutki - od km 282+400 do km 283 + 200.

ZASADY KORZYSTANIA Z WÓD GÓRSKICH OKRĘGU ZAMOJSKIEGO

1. Na wodach górskich połów ryb przy  użyciu  spinningu może odbywa się  od 1  stycznia  do 31
sierpnia na rzekach Wieprz i Por, oraz od 1 lutego do 31 sierpnia na pozostałych rzekach.
2. Na wodach nizinnych połów ryb łososiowatych odbywa się na takich samych zasadach jak na

wodach górskich, / dot. metod połowu, okresów ochronnych, limitów i wymiarów/.
3. Połów ryb metodą muchową może odbywa się na wszystkich wodach przez cały rok.
4. Połów  ryb  na  wodach  górskich  odbywa  się  przy  użyciu  przynęt  zaopatrzonych  w  haki  bez

zadziorów (dopuszcza się możliwość skutecznego przygięcia grotów w hakach z zadziorami).
5. Wprowadza się odcinki specjalne na wodach górskich:

- na rzece Por od zapory w Zakłodziu do mostu drogowego Zaporze - Gruszka Zaporska.
- na rzece Wieprz od jazu w m. Turzyniec do mostu w m. Żurawnica.

Na w/w odcinkach obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb. Wędkarz, który złowił i zabrał
wcześniej rybę na innym odcinku bądź na innej rzece, nie może wejść na odcinek specjalny
„NO KILL", ani przechowywać ryb w innych miejscach /np. samochód/.

Zbiorniki: Górecko Kościelne, Sigły i Rudka są zbiornikami nizinnymi. Połów ryb łososiowatych, 
odbywa się na takich zasadach jak na rzekach górskich, dopuszcza się połów ryb na haki z 
zadziorami. Pozostałe połowy, okresy ochronne,  limity i wymiary ryb jak na wodach nizinnych 
zgodne z RAPR i wymiarami Okręgu Zamość.
Do połowu uprawnieni są wędkarze opłacający składkę górską jak i nizinną.

Wprowadza się następujące limity połowów:

Rocznie: 
- pstrąg potokowy - 30 szt. limit dzienny 2 szt;
- lipień - 10 szt. limit dzienny 2 szt; 
Dopuszczalny łączny limit dzienny: 3 szt. 
Wprowadza się możliwość zabrania z łowiska 1 szt. pstrąga potokowego powyżej 50 cm. w roku. 
Po wykorzystaniu limitu złowionych ryb wędkarz może wykupić koleją składkę okresową, jedno lub
siedmiodniową.
Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb:

Szczegółowy wykaz wód udostępnionych do wędkowania, limitów połowu ryb, wymiarów
ochronnych,  regulaminów  poszczególnych  łowisk  znajduje  się  na  stronie  Okręgu  PZW
www.pzw.org.pl/56 lub na tablicach informacyjnych łowisk.

 REJESTR POŁOWU RYB
Podstawą wprowadzenia rejestracji połowu ryb jest Uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów

PZW z dn. 21 ,X.2005r. Uchwała PZW Zarządu Okręgu Nr 25 z dn.08.12.2006r., Nr 58 z dnia 20.11.2009r.
oraz  Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dn.  30.IX.2003  r.  w  sprawie  dokumentacji
prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa. Rejestracja ma na celu umożliwienie Okręgowi prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej.  Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów stanowi naruszenie
warunków zezwolenia, co jest wykroczeniem naruszającym art. 27, ust. 1, pkt. 1 ustawy o Rybactwie
Śródlądowym (może to skutkować mandatem karnym lub utratą  zezwolenia  na wędkowanie  bez
odszkodowania).

INSTRUKCJA PROWADZENIA REJESTRU
1. Wpisu należy dokonać długopisem czytelnie bez skreśleń przed przystąpieniem do wędkowania.
2. W rubryce „data" należy wpisać datę rozpoczęcia połowu, przy czym po godz. 00.00 wpisujemy nową
datę.
W rubryce  „Rzeka/Zbiornik"  należy  wpisać  nazwę  rzeki,  zbiornika,  na  których  dokonywany  jest  połów
zaznaczając również czy to rzeka górska (G), czy nizinna (N).
3. Złowione  ryby  przeznaczone  do  zabrania,  bez  względu  na  gatunek  należy  natychmiast  wpisać do
rejestru, wypełniając przeznaczone do tego rubryki. W przypadku ryb objętych wymiarem ochronnym należy
dokonać wpisu dla każdej ryby w oddzielnej rubryce podając długość ryby w cm i jeżeli jest taka możliwość
to również wagę. W przypadku ryb nieobjętych wymiarem ochronnym wpisujemy pierwsze zabierane ryby,
wymieniając gatunek ryby, a po zakończeniu połowu ostateczną ich  liczbę - dotyczy to również okonia.

W rejestrze mogą być dokonywane adnotacje  dot.  prowadzenia rejestracji przez służby

uprawnione do kontroli tj. Policja, SG, PSR, SSR, SOW PZW.

Gatunek Por Wieprz Biała Lada Tanew

Pstrąg potok do 35 cm do 35 cm do 30 cm do 30 cm

Lipień do 35 cm do 35 cm do 35 cm do 35 cm

http://www.pzw.org.pl/56

