
 ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA WODACH OKRĘG PZW 
 W ZAMOŚCIU W ROKU 2023 

 WODY NIZINNE OGÓLNODOSTĘPNE 

 ●  Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk ogólnodostępnych. 
 Limity połowu – wody nizinne: 

 Limit miesięczny połowu ryb niżej wymienionych gatunków: 
 ●  sum,  szczupak,  sandacz,  karp,  amur  wynosi  6  szt.  łącznie  –  w  tym  nie  więcej  niż  4  sztuki  łącznie  szczupaka 
 i sandacza. 
 Limit dobowy połowu gatunków:  szczupak, sandacz wynosi  2  szt. łącznie. 
 Limit dobowy połowu gatunków :  karp, amur, sum  wynosi  2  szt. łącznie. 
 Łączny limit dobowy połowu ryb gatunków:  karp, amur,  szczupak, sandacz, sum nie może przekroczyć  2  szt.  łącznie. 
 Limit dobowy połowu ryb z gatunków: 

 -  lin, jaź, karaś pospolity  wynosi  3  szt. łącznie. 
 Limit dobowy połowu następujących gatunków : 

 troć jeziorowa – 2 szt., 
 boleń – 2 szt., 
 węgorz – 2 szt., 
 brzana – 2 szt., 
 certa  - 5 szt. 

 Limit dobowy połowu okonia wynosi 10 szt. 
 Ogranicza się do  3 kg  na dobę ilość ryb nie objętych  limitami sztukowymi zabranych z łowiska przez wędkarza. 
 Limity nie dotyczą: leszcza, krąpia, tołpygi oraz ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7 RAPR. 

 NA  WODACH  NIZINNYCH  OGÓLNODOSTĘPNYCH ADMINISTROWANYCH  PRZEZ OKRĘG  PZW W 
 ZAMOŚCIU WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE WYMIARY OCHRONNE : 

 ●  amur do 65 cm i powyżej 90 cm 
 ●  karaś pospolity (złocisty) – do 30 cm 
 ●  karp do 40 cm i powyżej  65 cm 
 ●  lin – do 35 cm 
 ●  okoń  –  do  23  cm  i  powyżej  35  cm,/za  wyjątkiem  wód  ujętych  krainy  pstrąga  i  lipienia  –  gdzie 

 okoń nie posiada wymiaru ochronnego/, 
 ●  sandacz  do 55 cm i powyżej 80 cm 
 ●  szczupak  do  55  cm  i  powyżej  90  cm,/za  wyjątkiem  wód  krainy  pstrąga  i  lipienia  –  gdzie 

 wymiar ochronny wynosi do 45 cm/ 
 Pozostałe gatunki ryb zgodnie z RAPR Zamość. 

 Przepisy szczegółowe połowu ryb na wodach nizinnych : 
 ●  Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na rzece Wieprz od śluzy elektrowni w Michalowie do wpływu do 
 zbiornika Nielisz w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia każdego roku. 
 ●  Wprowadza się zakaz zabierania ryb z gatunku karp na zbiornikach: Krynice, Zagóra. 
 ●  Ustanawia się zbiorniki: Zalew Zamość, Staw Nr 3 na zbiornikach Rogóźno, zbiornik w Józefowie przy ul. 
 Źródlanej- górny, zbiornik nr 2 Tarnogród-stary cmentarz jako łowiska  No Kill. 
 ●  Wprowadza się zakaz spinningowania, trollingowania i połowu na żywą bądź martwą  rybkę od 1 stycznia do 
 31 maja na zbiorniku zaporowym Nielisz – zbiornik Główny. 
 ●  Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na wszystkich starorzeczach rzeki Bug (za wyjątkiem starorzecza 
 „Szkolnego” w Prehoryłem )  na stałe bądź czasowo połączonych z rzeką w okresie od 1 stycznia do 31 maja wraz z 50 
 m odcinkiem w górę i dół rzeki. Powyższy zakaz nie dotyczy połowów ryb metodą podlodową. 
 ●  Wędkarze, którzy wykorzystali miesięczny limit (miesiąc tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) 
 połowu ryb mogą uprawiać amatorski połów ryb bez możliwości zabierania ryb objętych miesięcznymi limitami 
 połowu. 
 ●  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  na  zbiorniku  Nielisz  Główny,  Krynice,  Majdan  Sopocki 
 oraz  rzece  Bug  po  wniesieniu  odpowiedniej  składki.  Na  wodach  nizinnych  ogólnodostępnych  Okręgu  PZW  w 
 Zamościu  zezwala  się  na  używanie  łódek  zanętowych  przez  cały  sezon  wędkarski  również  w  porze  nocnej  (z 
 wyłączeniem  zbiorników:  Podlodów,  Staw  Kościelny  w  Zwierzyńcu  i  zalew  Zamość).  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. 
 ●  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. 
 ●  Po  zarybieniu  wprowadza  się  7  dniowy  zakaz  połowu  ryb.  W  uzasadnionych  przypadkach  zakaz  połowu 
 może być przedłużony. Powyższy zakaz nie dotyczy rzek. 
 ●  Na  wodach  nizinnych  połów  ryb  łososiowatych  odbywa  się  na  takich  samych  zasadach  (dotyczy  to  metod 
 połowu,  okresów  ochronnych  i  wymiarów)  jak  na  wodach  górskich.  Jedynie  przynęty  mogą  być  zaopatrzone  w  haki  z 
 zadziorami. 
 ●  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. 
 ●  W  uzasadnionych  przypadkach  ZO  PZW  w  Zamościu  zastrzega  sobie  prawo  czasowego  zamknięcia  łowiska  w 
 całości lub części do celów amatorskiego połowu ryb. Z tego tytułu nie przysługuje odszkodowanie wędkującym. 
 ●  Wędkarze  opłacający  składkę  NO  KILL  nie  mają  prawa  połowu  ryb  przy  użyciu  żywej  lub  martwej  ryby  lub 
 jej części jako przynęty. 
 ●  Wprowadza  się  zakaz  połowu  ryb  w  okresie  od  1  października  do  31  grudnia  przy  użyciu  żywej  i  martwej  ryby 
 oraz  jej  części  jako  przynęty  w  porze  nocnej  (od  zmierzchu,  tj.1  godzina  po zachodzie  słońca  do  świtu,  tj.  1  godzina 
 przed  wschodem  słońca)  na  wszystkich  zbiornikach  OPZW  w  Zamościu  oraz  rzece  Wieprz  na  odcinku  od  zapory  w 
 Michalowie do ujścia zbiornika Nielisz oraz na rzece Por na odcinku nizinnym. 
 ●  Limit  dobowy  połowu  karpia  na  poniższych  zbiornikach  wynosi  1  szt.  :  w  Tarnogrodzie,  Dobużku,  Frampolu, 
 Stawie  Kościelnym,  Rudka,  Stara  Wieś  ,  Podlodów,  Kaśki  Staw.  Dodatkowo  wprowadza  się  całkowity  zakaz  zabierania 
 ryb z gatunku amur na zbiorniku w Podlodowie. 
 ●  Na  wniosek  ZK  PZW  Dołhobyczów  ustanawia  się  zasady  połowu  ryb  na  zbiorniku  w  Kadłubiskach 
 wędkowanie  odbywa  się  w  soboty,  niedzieli  i  dni  ustawowo  wolne  od  pracy,  wprowadza  się  zakaz  połowów  nocnych, 
 ustanawia  się  limity  ryb  karp  lub  szczupak  lub  karaś  złocisty  lub  lin  1  szt.  Na  dobę.  limit  miesięczny  wymienionych 
 gatunków 6 szt., limit roczny łącznie 36 szt. Wprowadza się zakaz zabierania amura. 
 ●  Wprowadza  się  możliwość  połowu  ryb  na  zbiornikach  w  Tarnogrodzie  wyłącznie  metodą  spławikową, 
 wyłącznie w porze dziennej. 
 ●  Wprowadza  się  zakaz  połowu  na  żywą  i  martwą  rybkę  na  zbiorniku  w  Józefowie  nr  1  przy  stanicy  wędkarskiej 
 oraz ustanawia się część kąpieliskową jako no kill. 
 ●  Znosi  się  limit  ilościowy  ryb  z  gatunku  sum  na  zbiornikach:  Bojary  i  Rogóźno.  Dopuszcza  się  zabieranie  ryb  z 
 gatunku sum na stawie nr 3 w Rogóźnie. 
 ●  Wprowadza się zakaz zabierania ryb ze zbiornika Rudka w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia. 
 ●  Wyłącza  się  z  wędkowania  zachodni  brzeg  stawu  nr  2  i  3  w  Rogóźnie  do  granicy  działki  (teren  oznaczony 
 płotem).  Dodatkowo  na  wszystkich  zbiornikach  w  Rogóźnie  wprowadza  się  zakaz  połowu  ryb  drapieżnych  od  1 
 stycznia do 30 kwietnia na spinning, żywą i martwą rybę oraz jej części. 
 ●  Wprowadza  się  zakaz  połowu  ryb  w  odległości  do  200  metrów  od  zapory  czołowej  zbiornika  głównego  w 
 Nieliszu  oraz  do  200  metrów  od  zapory  w  miejscowości  Kulików.  Rejon  wyłączony  z  wędkowania  jest  oznaczony 
 bojami oraz tablicami informacyjnymi na brzegu zbiornika. 

 WODY GÓRSKIE 

 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. 
 Przepisy szczegółowe połowu ryb na wodach górskich: 
 ●  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. 
 ●  Połów ryb metodą muchową może odbywać się na wszystkich wodach przez cały rok. 
 ●  Połów  ryb  odbywa  się  przy  użyciu  przynęt  zaopatrzonych  w  haki  bez  zadziorów  (dopuszcza  się  możliwość 
 przygięcia grotów w hakach z zadziorami). 



 ●  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. 
 ●  Wprowadza  się  na  rzece  Por  od  zapory  młyna  w  Zakłodziu  do  mostu  w  Gaju  Gruszczańskim  całkowity  zakaz 
 połowu ryb. 
 ●  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. 
 ●  Wprowadza  się  zakaz  zabierania  pstrąga  potokowego  na  wszystkich  rzekach  do  31  stycznia  każdego  roku 
 włącznie oraz od 16 – 31 sierpnia. 
 ●  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. 
 ●  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. 

 WAŻNE KONTAKTY 
 TELEFONY DO STRAŻY OKRĘGU I SSR: 

 Lp  imię i nazwisko  Nr. telefonu  Rejon działania, funkcja 

 1  Komendant  603 162 118  Komendant Powiatowy SSR Powiat Grodzki 
 Zamość wszystkie wody O PZW 

 2  Komendant  693 639 693  Komendant Powiatowy SSR Powiat Tomaszów, 
 wody nizinne 

 i górskie powiat tomaszowski 

 3  Komendant  506 162 170  wszystkie wody O PZW powiat biłgorajski, 
 Komendant Powiatowy SSR Powiat Biłgoraj 

 4  Strażnik  725 111 955  wszystkie wody O PZW 

 5  Strażnik  605 162 252  wszystkie wody O PZW 

 TELEFONY DO STRAŻY GRANICZNEJ. 
 ●  SG KRYŁÓW  – 84 651 83 00 
 ●  SG HRUBIESZÓW  – 84 697 56 00 
 ●  SG HORODŁO  – 84 651 75 00 
 ●  SG SKRYHICZYN  – 82 566 74 00 

 PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA ZAMOŚĆ  :  tel. 84 677 65 53,  668 897 086 
 POLICJA: tel.112. 

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

 Zwrot zezwolenia można dokonać pocztą lub e-mailem na adres :  zamosc@pzw.pl 

mailto:zamosc@pzw.pl

