
REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA 

ZBIORNIKACH BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ KÓŁ 

PZW W OKRĘGU ZAMOJSKIM 

1. Wykaz zbiorników: Wereszyn, Dobużek, Frampol, Gorzków, Tarnogród, Zalew 

Zamość (bez grobli wschodniej odcinek NO KILL), Staw Kościelny, Młynki, 

Stara Wieś, Kadłubiska. 

2. Amatorski połów ryb na Zbiornikach  może odbywać się po opłaceniu pełnej  

składki  na wszystkie wody lub  pełnej składki na wody nizinne i składki 

uzupełniającej do zbiorników. Istnieje również możliwość wykupienia 

odpowiednich składek okresowych. Wędkarze niezrzeszeni w PZW mogą wnieść 

odpowiednią opłatę roczną lub okresową. 

3. W składkach na Zbiorniki stosuje się ulgi dla młodzieży do 16 roku życia w 

wysokości 50 %  składek i opłat rocznych. Jednocześnie osoby korzystające z 50 

% ulgi w składkach i opłatach mają zmniejszony odpowiednio o 50 % limit 

połowu. Wędkarze opłacający powyższą składkę mogą wędkować tylko na jedną 

wędkę.  

4. Wykupienie składki lub opłaty na Zbiorniki jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na podporządkowanie się obowiązującemu regulaminowi łowiska.  

Gospodarz łowiska ma prawo do okresowego zamknięcia łowiska w przypadku 

zaistnienia uzasadnionych przyczyn np.: zarybienia, leczenie ryb itp. bez 

odszkodowania dla wnoszących składki lub opłaty. 

5. Wędkarze wnoszący składki i opłaty na  Zbiorniki zobowiązani są do 

przestrzegania następujących zasad, limitów i wymiarów ochronnych: 

a) Limit roczny połowu ryb n/w gatunków : 

- karp, szczupak, sandacz wynosi 36 sztuk łącznie, 

b) Limit miesięczny połowu ryb n/w gatunków:                                                    - 

karp, szczupak, sandacz wynosi 6 sztuk łącznie. 

c) Limit dobowy połowu ryb z w/w gatunków wynosi 2 sztuki łącznie. 

d) Limit połowu pozostałych gatunków – do 3 kg (lub 1 duża sztuka powyżej 3   

kg).  

e) Znosi się limit dobowy połowu suma. 

6. Na Zbiornikach  wprowadza się następujące wymiary ochronne: 

- karp do 40 cm i powyżej 65 cm; 

- karaś pospolity (złocisty) do 30 cm; 

- lin do 35 cm; 

- szczupak, sandacz do 55 cm; 



- okoń do 23 cm i powyżej 35 cm; 

     Pozostałe gatunki - wymiary ochronne zgodnie z RAPR Zamość. 

7. Na Zbiornikach obowiązuje rejestracja  połowu ryb na zasadzie „Ryba w siatce – 

ryba w rejestrze” – dotyczy to ryb limitowanych w sztukach. Ryby objęte limitami 

wagowymi wpisujemy do rejestru po zakończeniu wędkowania, ale przed 

opuszczeniem terenu łowiska. Do kontroli przestrzegania regulaminu oprócz 

odpowiednich służb uprawnieni są również wędkarze.  

8. Wprowadza się zakaz połowu ryb spokojnego żeru po jesiennym zarybieniu 

karpiem aż do końca roku. Dopuszcza się połów ryb drapieżnych metodą 

spinningową, przy użyciu „żywca” pozyskanego przy użyciu podrywki lub 

złowionego na tzw. „bata” z łowiska, w którym wędkarz dokonuje połowu lub 

martwej rybki. Po zarybieniach wiosenno-letnich okres karencji trwa od 7 do 14 

dni. O terminach zarybień, zakazach połowu itp. gospodarz łowiska jest 

zobligowany do poinformowania na tablicach informacyjnych, mediach i itp. 

9. Zezwolenie na przeprowadzenie Zawodów Wędkarskich wydaje gospodarz 

łowiska. 

10. Nieprzestrzeganie lub łamanie w/w regulaminu  oraz RAPR  skutkuje 

zatrzymaniem zezwolenia na amatorski połów ryb, bez odszkodowania ze strony 

gospodarza łowiska (cofnięcie zezwolenia bez zwrotu wniesionej składki/opłaty). 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy wydane przez ZO 

PZW w Zamościu, a następnie przepisy zawarte w RAPR.   

11. Dodatkowe obostrzenia obowiązujące na Zbiornikach:  

MŁYNKI: wymiar ochronny AMUR do 65 cm i powyżej 80 cm; 

ZAMOŚĆ: wymiar ochronny AMUR do 65 cm i powyżej 80 cm, zakaz połowu w 

nocy, możliwość korzystania z łódek zanętowych sterowanych drogą radiową. 

Dopuszcza się organizację zawodów wędkarskich w porze nocnej. 

TARNOGRÓD: połów od świtu do zmroku tylko metodą spławikową, limit dobowy 

połowu karpia 1 szt., wymiar ochronny AMUR do 65 cm, zakaz połowu karasia 

pospolitego (złocistego); 

GORZKÓW: wymiar ochronny KARP do 40 cm i powyżej 70 cm, SZCZUPAK do 

70 cm, połów ryb odbywa się w soboty, niedziele i święta, zakaz połowów nocnych, 

ustanawia się strefę ochronną na wpływie do zbiornika oznakowaną tablicami, 

otwarcie zbiornika 4 kwietnia 2020 r. Limit roczny połowu ryb n/w gatunków : 

karp, szczupak, sandacz wynosi 40 sztuk łącznie (miesięczny 6 szt. łącznie), limit 

dzienny karp 1 szt. lub szczupak 1 szt. lub amur 1 szt. Limit dzienny dla lina i karasia 

złocistego 3 szt. łącznie.  

 



FRAMPOL: wymiar ochronny AMUR do 65 cm, zakaz połowów nocnych, zakaz 

połowu z plaży i pomostów pływających. 

WERESZYN: zakaz połowów i przebywania w porze nocnej , zakaz używania 

środków pływających, wywozu przynęt i zanęt, wędkowania z lodu. Wymiary 

ochronne WĘGORZ do 50 cm, PSTRĄG TĘCZOWY do 40 cm, AMUR do 65 cm. 

Ustanawia się limit dzienny połowu ryb: LIN lub KARP lub SANDACZ lub 

SZCZUPAK lub WĘGORZ lub PSTRĄG TĘCZOWY 1 szt. na dobę.  Limit 

miesięczny połowu KARPIA wynosi 6 szt. , limit roczny KARPIA 36 szt. Dopuszcza 

się spinningowanie z grobli czołowej. Wędkowanie wyłącznie w soboty, niedziele i 

dni ustawowo wolne od pracy. Wprowadza się zakaz połowu na żywą i martwą rybę 

jako przynętę od dnia 1 stycznia do 31 maja 2020 r. Otwarcie zbiornika w dniu 4 

kwietnia 2020 roku. 

STARA WIEŚ: zakaz połowów i przebywania w porze nocnej , zakaz używania 

środków pływających, wywozu przynęt i zanęt, wędkowania z lodu. Wymiary 

ochronne WĘGORZ do 50 cm, PSTRĄG TĘCZOWY do 40 cm, AMUR do 65 cm. 

Ustanawia się limit dzienny połowu ryb: LIN, KARP, SANDACZ, SZCZUPAK, 

WĘGORZ, PSTRĄG TĘCZOWY 1 szt. na dobę.  Limit miesięczny połowu 

KARPIA wynosi 6 szt. , limit roczny KARPIA 36 szt. Dopuszcza się spinningowanie 

z grobli czołowej. Wędkowanie wyłącznie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne 

od pracy. Otwarcie zbiornika w dniu 4 kwietnia 2020 roku. 

KADŁUBISKA: wędkowanie odbywa się od 04 kwietnia wyłącznie w soboty, 

niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Ustanawia się limit dzienny połowu ryb: 

lin, karp, sandacz, szczupak- łącznie 2 szt. dziennie. Ustanawia się, że limit 

miesięczny połowu karpia 5 szt., a roczny limit połowu karpia 35 szt. Całkowity 

zakaz połowu amura. Zakaz połowów nocnych za wyjątkiem organizowanych 

zawodów wędkarskich. 

 


