
ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA
WODACH OKRĘGU PZW W ZAMOŚCIU W ROKU 2017

WODY NIZINNE OGÓLNODOSTĘPNE

A. Wędkarze opłacający składkę okręgową na wody nizinne ogólnodostępne zobowiązani są
do przestrzegania następujących zasad:
1. Limit roczny połowu ryb  niżej wymienionych gatunków :

-  sum , szczupak, sandacz, karp, amur, węgorz, pstrąg potokowy wynosi  35 szt.
łącznie

2. Limit  dobowy połowu w/w gatunków  wynosi  2 szt.  łącznie,  za  wyjątkiem suma,
którego limit dobowy wynosi 1 szt.

3. Limit dobowy połowu ryb z gatunków :
- lin, karaś pospolity (złocisty), jaź, kleń wynosi  2 szt.   

4. Pozostałe gatunki zgodnie z RAPR.

B. WODY NIZINNE  POWYŻEJ 100 ha – ZBIORNIK NIELISZ

1. Limit roczny połowu ryb  niżej wymienionych gatunków :
- sum , szczupak, sandacz, karp, amur, węgorz, pstrąg potokowy wynosi  25 szt.   

            łącznie
2. Limit  dobowy połowu w/w gatunków  wynosi  2  szt.  łącznie,  za  wyjątkiem suma,

którego limit dobowy wynosi 1 szt.
3. Limit dobowy  połowu ryb z gatunków :

- lin, karaś pospolity (złocisty), jaź, kleń wynosi   2 szt. 
4. Pozostałe gatunki zgodnie z RAPR.

C. NA WSZYSTKICH  WODACH  NIZINNYCH  ADMINISTROWANYCH  PRZEZ 
OKRĘG  PZW W ZAMOŚCIU WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE WYMIARY 
OCHRONNE :

 amur do 50 cm i powyżej 70 cm
 karaś pospolity (złocisty) – do 25 cm
 karp do 35 cm i powyżej  65 cm
 lin – do 35 cm
 okoń – do 23 cm i powyżej 35 cm
 sandacz  do 50 cm i powyżej 80 cm
 szczupak do 50 cm i powyżej 85 cm 

      Pozostałe gatunki ryb zgodnie z RAPR.

D. WPROWADZA SIĘ OBOWIĄZKOWĄ REJESTRACJĘ POŁOWÓW RYB.
Rejestracji podlegają : data, miejsce (nazwa łowiska), ryby objęte ilościowymi  limitami
połowów (faktyczna długość ). Wpisu w/w danych należy dokonać na bieżąco tj. datę i
miejsce  połowu  przed  rozpoczęciem  wędkowania  natomiast  ryby  przeznaczone  do
zabrania należy wpisać niezwłocznie po umieszczeniu w siatce do ich przechowywania –
nie  później  niż  przed  kolejnym  zarzuceniem  wędki.  Rejestracji  ilości  ryb  objętych
limitami wagowymi i gatunków nie objętych limitami ilościowymi można dokonać po
zakończeniu wędkowania lecz nie później niż przed opuszczeniem łowiska. Wprowadza



się  kategoryczny  zakaz  wymiany  ryb  objętych  ilościowymi   limitami  połowu.  Ryba
wpisana  do  rejestru  z  zamiarem  zatrzymania  i  umieszczona  w  siatce  do  jej
przechowywania nie może być wymieniona na złowioną w okresie późniejszym. Ryby,
których nie planujemy zabrać muszą być  natychmiast wypuszczone do wody. 
Zawodnicy  trenujący  przed zawodami mogą uzyskać  pisemną zgodę wydawaną przez
dyrektora  biura ZO PZW w Zamościu lub osobę przez niego upoważnioną  na odstępstwa
od zasad  zapisanych w powyższym punkcie.  

E. Surowo  zabrania  się  używania  ścieralnych  środków  piszących,  korektorów,
usuwania, skreślania, poprawiania wpisów w rejestrze połowu ryb. Stwierdzenie tego
typu  zdarzeń  przez  służby  kontrolne  będzie  skutkować  natychmiastowym
zatrzymaniem  w/w  dokumentu  i  skierowaniem  wniosku  o  ukaranie  do  organów
ścigania. 
W przypadku pomyłki należy dokonać poprawnego wpisu w rubryce poniżej. 

Zagubienie  rejestru  skutkuje  koniecznością  ponownego  wykupienia  odpowiednich
składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

F. Wędkarze, którzy wykorzystali roczne limity połowu ryb mogą uprawiać amatorski połów
ryb bez możliwości zabierania ryb objętych rocznymi limitami połowu.

G. Amatorski połów ryb na wodach okręgu PZW w Zamościu może odbywać się przy użyciu
wszystkich  dozwolonych  metod  ujętych  w RAPR.  Wędkowanie  przy  użyciu  środków
pływających może odbywać się na zbiornikach: Nielisz, Krynice, Majdan Sopocki oraz na
rzece Bug po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od odpowiedniej placówki SG. Połów ryb
metodą trollingową może odbywać się wyłącznie na zbiorniku Nielisz.  Na wszystkich
wodach nizinnych okręgu PZW w Zamościu zezwala się na używanie łódek zanętowych
przez cały sezon wędkarski również w porze nocnej. Połów ryb ze środków pływających
w porze nocnej jak i wywożenie zanęt i zestawów  przy pomocy środków pływających
innych  jak  łódki  zanętowe  dopuszczone  jest  tylko  w  miesiącach  :  czerwiec,  lipiec,
sierpień, wrzesień.

H. Biwakowanie  w  obrębie  łowiska  -  zbiornika  i  zajmowanie  stanowiska  wędkarskiego
powyżej 5 kolejnych dni wymaga dodatkowego  zezwolenia wydawanego przez dyrektora
biura  ZO  PZW  w  Zamościu.  Okres  pomiędzy  kolejnym  biwakowaniem  na  danym
zbiorniku nie może być krótszy jak 30 dni. Sprawianie złowionych ryb w obrębie łowiska
jest surowo zabronione.  

I. Wędkarz ma obowiązek opuszczenia łowiska w przypadku rozgrywania w tym miejscu
zawodów wędkarskich, na których organizację wydane jest stosowne zezwolenie przez
dyrektora  biura  ZO  PZW w  Zamościu  lub  osobę  przez  niego  upoważnioną.  Celem
uniknięcia tego typu zdarzeń polecamy odwiedzanie zakładki REZERWACJE na stronie
internetowej PZW Zamość.

J. Wprowadza  się  zakaz  połowu  ryb  gatunku  karp  po  jesiennym  zarybieniu  tym
gatunkiem  aż  do  końca  roku.  Wprowadza  się  14  dniowy  okres  wyłączenia  z
wędkowania każdego łowiska po zarybieniu karpiem w okresie wiosenno- letnim. Na
zbiornikach Nielisz, Krynice, Podlodów dopuszcza się połów karpia wg zasady „Złów i
Wypuść” w w/w okresie ochronnym.

K. Na wodach nizinnych połów ryb łososiowatych odbywa się na takich samych zasadach
(dotyczy to metod połowu, okresów ochronnych, limitów i wymiarów) jak na wodach
górskich. Jedynie przynęty mogą być zaopatrzone w haki z zadziorami.

L. Połów ryb z brzegu może odbywać się przez całą dobę na zbiornikach : Nielisz, Krynice,
Majdan Sopocki, Chomiczyzna, Podlodów, Młynki, Frampol, Dulnik, Dobużek, Bojary,



Dąbrowa, Rogóźno, Jacnia,  Kadłubiska,  Staw Kościelny,  Józefów 1 i  2, Sigły,  Rudka,
Leliszka.

M. Na  wniosek  Koła  PZW opiekuna  wody  mogą  być  wprowadzone  dodatkowe  zasady
dotyczące  połowu  ryb  na  danym  zbiorniku.  Informacja  dotycząca  ewentualnych
ograniczeń musi zostać na trwale umieszczona na tablicach ogłoszeń. Za umieszczenie
informacji odpowiada gospodarz wody. Wniosek o którym mowa musi być zatwierdzony
przez Zarząd Okręgu.

N. W uzasadnionych przypadkach ZO PZW w Zamościu zastrzega sobie prawo czasowego
zamknięcia łowiska w całości lub części do celów amatorskiego połowu ryb. Z tytułu
zamknięcia łowiska nie przysługuje odszkodowanie  wędkującym.

O. Nie  przestrzeganie  w/w   zasad   oraz  RAPR  automatycznie  skutkuje  możliwością
zatrzymania  Zezwolenia na Amatorski Połów Ryb  przez uprawnione do tego służby bez
odszkodowania  oraz  skierowanie  wniosków  o  ukaranie  do  Sądów  Powszechnych  i
Koleżeńskich w zależności od rangi wykroczenia.

WODY GÓRSKIE
1. Połów  ryb  metodą  spinningową  może  odbywać  się  od  1  stycznia  do  31  sierpnia  na

rzekach Wieprz i Por oraz od 1 lutego do 31 sierpnia na pozostałych rzekach
2. Połów ryb metodą muchową może odbywać się na wszystkich wodach przez cały rok.
3. Połów  ryb  odbywa  się  przy  użyciu  przynęt  zaopatrzonych  w  haki  bez  zadziorów

(dopuszcza się możliwość przygięcia grotów w hakach z zadziorami).
4. Wprowadza się odcinki specjalne „NO KILL”

- na rzece Por od zapory w Zakłodziu do mostu drogowego Zaporze Gruszka Zaporska,
-  na rzece Tanew od mostu drogowego w miejscowości  Rebizanty do ujścia rzeki
Jelonek.
- 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
„NO KILL”, ani przechowywać ryb w innych miejscach.

5. 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  połowu i
wymiary  ryb  jak  na  wodach  nizinnych  w/w.  Do  połowu  uprawnieni  są  wędkarze
opłacający składkę górską jak i nizinną. Na w/w zbiornikach obowiązuje zakaz połowu w
porze nocnej.

6. Limity połowu :
- pstrąg potokowy – limit dzienny 2 szt., limit roczny 30 szt.,
- lipień – limit dzienny 2 szt., limit roczny 10 szt.,
Dopuszczalny łączny limit dzienny 2 szt. 

7. Wymiary ochronne ryb:
GATUNEK POR WIEPRZ BIAŁA 

ŁADA
TANEW

Pstrąg 
potokowy

do 35 cm i 
powyżej 50
cm

do 35 cm i 
powyżej 50 cm

do 30 cm i 
powyżej 50 
cm

do 30 cm i 
powyżej 50 
cm

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



8. Wprowadza się zakaz zabierania pstrąga potokowego na rzekach Por i Wieprz w miesiącu 
styczniu. 

Na wodach górskich Okręgu PZW Zamość znosi się limity ilościowe i ustanawia się wymiar
ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.
9. WPROWADZA SIĘ OBOWIĄZKOWĄ REJESTRACJĘ POŁOWÓW RYB.       

Rejestracji podlegają : data, miejsce (nazwa łowiska), ryby objęte ilościowymi  limitami
połowów (faktyczna długość). Wpisu w/w danych należy dokonać na bieżąco tj. datę i
miejsce  połowu  przed  rozpoczęciem  wędkowania  natomiast  ryby  przeznaczone  do
zabrania  należy  wpisać  niezwłocznie  po  złowieniu  – nie  później  niż  przed  kolejnym
zarzuceniem wędki. Rejestracji ilości ryb objętych limitami wagowymi i gatunków nie
objętych  limitami  ilościowymi  można  dokonać  po  zakończeniu  wędkowania  lecz  nie
później niż przed opuszczeniem łowiska. 

10. Surowo  zabrania  się  używania  ścieralnych  środków  piszących,  korektorów,
usuwania, skreślania, poprawiania wpisów w rejestrze połowu ryb. Stwierdzenie tego
 typu  zdarzeń  przez  służby  kontrolne  będzie  skutkować  natychmiastowym
zatrzymaniem  w/w  dokumentu  i  skierowaniem  wniosku  o  ukaranie  do  organów
ścigania. W przypadku pomyłki należy dokonać poprawnego wpisu w rubryce poniżej. 

Zagubienie  rejestru  skutkuje  koniecznością  ponownego  wykupienia  odpowiednich
składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

12. Nie  przestrzeganie  w/w   zasad   oraz  RAPR  automatycznie  skutkuje  możliwością
zatrzymania  Zezwolenia na Amatorski Połów Ryb  przez uprawnione do tego służby bez
odszkodowania  oraz  skierowanie  wniosków  o  ukaranie  do  Sądów  Powszechnych  i
Koleżeńskich w zależności od rangi wykroczenia.

                                                   


