
 

                                                                                            WYKAZ WÓD GÓRSKICH OKRĘGU PZW W ZAMOŚCIU 
Dorzecze Rzeka główna 

krainy ryb  

łososiowatych 

Łowisko Szczegółowe granice łowiska Miasto gmina Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i 

zakazy 

1 2 3 4 5 6 

Tanew Biała Łada Osa Na całej długości z wyłączeniem zb. 

zaporowego „Bojary”. 

Biłgoraj Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot.do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia. 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 
Biała Łada Od źródeł do mostu drogowego przy  

ul. Lubelska w Biłgoraju, 

 

Chrzanów, 

Goraj, Frampol, 

Biłgoraj 

Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot.do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia. 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 

San 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanew Od źródeł do ujścia Wirowej. 

 

Narol, Susiec, 

Obsza, Łukowa 

Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot.do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia  

W rezerwacie „Nad Tanwią” w m. Rebizanty 

dozwolone łowienie z lewej strony rzeki. 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 Szum z 

dopływami 

1. Od granicy rezerwatu „Szum” do cofki zb. 

w Górecku Kościelnym. 

Józefów Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot. do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Zbiornik w Górecku Kościelnym. Jóżefów Wymiar ochronny pstrąga pot. do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia 

 3. Od jazu zb. w Górecku Kościelnym do 

cofki zbiornika „Aleksandrów”w Sigle. 

Józefów, 

Aleksandrów 

Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot.do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia. 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

  4. Zbiornik „Aleksandrów”. Aleksandrów Wymiar ochronny pstrąga pot. do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia. 

 
5. Od jazu zb.”Aleksandrów”do ujścia. Aleksandrów, 

Łukowa 

Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot .do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia. 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 Niepryszka Od źródeł do ujścia - z wyłączeniem zb. w 

Józefowie (woda nizinna ). 

Józefów Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot. do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia. 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 

Sopot Od źródeł,  do ujścia - z wyłączeniem zb.w 

Majdanie Sopockim (woda nizinna) i 

rezerwatu przyrody „Czartowe Pole” (50 m 

poniżej mostu w Hamerni, na długości  

3500 m). 

Susiec, 

Jóżefów 

Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot. do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia  

W rezerwacie „Czartowe Pole” wędkowanie 

zabronione.  

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 Jeleń Od źródeł do ujścia z wyłączeniem rezerwatu 

przyrody. 

Susiec Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot.do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia. 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

 wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 



Potok Łosiniecki Od źródeł do granicy rezerwatu „Nad 

Tanwią” (około 3000 m od ujścia). 

Susiec 

 

Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot.do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia. 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego od 16 – 31 

sierpnia. Znosi się limity ilościowe i ustanawia się 

wymiar ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się 

wymiar ochronny i wymiar ilościowy dla okonia.  

 

Wisła 

 

Wieprz 

 

 

 

Wieprz Od jazu w m. Krasnobród do ujścia rz. 

Świnki (poniżej Szczebrzeszyna) - z 

wyłączeniem  odcinka w granicach 

Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Krasnobród, 

Zwierzyniec, 

Szczebrzeszyn 

Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot.do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego do 31 stycznia 

każdego roku włącznie oraz od 16 – 31 sierpnia. 

Znosi się limity ilościowe i ustanawia się wymiar 

ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się wymiar 

ochronny i wymiar ilościowy dla okonia. 

 Zbiornik Rudka (woda nizinna) Zwierzyniec Wymiar ochronny pstrąga pot. do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia.  

Zakaz zabierania pstrąga potokowego do 31 stycznia 

każdego roku włącznie oraz od 16 – 31sierpnia. 

Por  

z dopływami 

Od źródeł do jazu w m. Tworyczów. 

 

Zakrzew, 

Turobin, Sułów 

Przynęty sztuczne,  haki bezzadziorowe. 

Wymiar ochronny pstrąga pot. do 35  i pow.50 cm. 

Całkowity zakaz zabierania lipienia 

Zakaz zabierania pstrąga potokowego do 31 stycznia 

każdego roku włącznie oraz od 16 – 31 sierpnia. 

Znosi się limity ilościowe i ustanawia się wymiar 

ochronny do 45 cm dla szczupaka. Znosi się wymiar 

ochronny i wymiar ilościowy dla okonia. 

Wprowadza się na rzece Por od zapory młyna w 

Zakłodziu do mostu w Gaju Gruszczańskim 

całkowity zakaz połowu ryb. 
 

 

 



ZASADY KORZYSTANIA Z WÓD GÓRSKICH: 
 

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 Tanew od mostu drogowego w miejscowości Rebizanty do ujścia rzeki Jelonek, 

- na rzece Wieprz od zapory zbiornika kąpielowego w Krasnobrodzie do mostu przy hodowli pstrąga w Bondyrzu. 

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. 

4.1. Wprowadza się na rzece Por od zapory młyna w Zakłodziu do mostu w Gaju Gruszczańskim całkowity zakaz połowu ryb. 

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.  

6. Wprowadza się zakaz zabierania pstrąga potokowego na wszystkich rzekach do 31 stycznia każdego roku włącznie oraz od 16 – 31 

sierpnia. 

7. 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. Znosi się limit ilościowy szczupaka. 

8. Zobowiązuje się wędkarzy łowiących ryby na wodach „Krainy Pstrąga i Lipienia” do zbrojenia przynęt w haki bez zadziorów (mogą być 

skutecznie przygięte). Na w/w wodach wędkarz musi posiadać podbierak do podbierania złowionych ryb. 

9. Limity połowu – wody górskie: 

 Limit miesięczny połowu pstrąga potokowego wynosi – 4 szt. 

 Limit dobowy połowu : 

- pstrąg potokowy – 2  szt., 

- troć wędrowna – 2 szt., 

- łosoś – 2 szt., 

- lipień – całkowity zakaz zabierania. 

 

 

 UWAGA !  
Informator jest wyjątkiem od RAPR i spełnia rolę uzupełniającą do wydanego zezwolenia.  

W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w kolumnie nr 6 ( … ).  

Obowiązuje od 01.01.2023 r. 


