
ZEZWOLENIE
na amatorski połów ryb wędką 

na 2022 rok

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg
Polskiego  Związku  Wędkarskiego  (PZW)  w  Zamościu  zgodnie  z  zamieszczonym  w
dalszej części wykazem obwodów rybackich oraz zbiorników nie wchodzących w skład
obwodów, po wniesieniu odpowiednich składek.

2. Dowodem wniesienia składek okręgowych, o których mowa w ust. 1, są znaki składek
trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW.

3. Zezwolenie niniejsze zabezpieczone jest hologramem.

4. Wędkarz  zobowiązany  jest  posiadać  przy  sobie  zezwolenie,  obowiązujące  opłaty,
kartę wędkarską oraz rejestr połowu ryb.

5. Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie
Amatorskiego Połowu Ryb w Okręgu Zamojskim (RAPR obowiązującym od 01.01.2020
r.) uchwalonym przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu w
dniu  19.11.2019  r.  z  późniejszymi  zmianami.  RAPR  znajduje  się  w  dalszej  części
zezwolenia.

6. Wprowadza  się  rejestrację  połowu  ryb.  Prowadzenie  rejestru  połowu  ryb  jest
obowiązkowe. Rejestr należy okazywać na wezwanie organów uprawnionych do kontroli.
Wędkarz może posiadać tylko jeden rejestr połowu ryb na wody ogólnodostępne. 
-  zagubienie  rejestru  skutkuje  koniecznością  ponownego  wykupienia  odpowiednich
składek na ochronę i zagospodarowanie wód.
7. Przed przystąpieniem do połowów wędkarz zobowiązany jest w szczególności: 

 - wypełnić rejestr połowów ryb,
 - przygotować stanowisko wędkarskie, a mianowicie posprzątać miejsce, w obrębie którego

będzie wędkował. Na stanowisku zajmowanym przez wędkarza w czasie wędkowania oraz
po jego zakończeniu musi panować porządek.

8.  Łowienie  ryb  podczas  zawodów  wędkarskich  regulują  odrębne  przepisy  zawarte  w
„Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

9. Warunkiem otrzymania nowego rejestru jest zdanie rejestru z roku poprzedniego.
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Wykaz obwodów rybackich i innych wód użytkowanych przez Okręg zamojski PZW
udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w 2022 roku. 

OBWODY  RYBACKIE / ZBIORNIKI TYP WODY
OBWÓD RYBACKI RZEKI WIEPRZ - NR 1 wraz z dopływami
- zbiornik Rudka, zbiornik w Jacni

 górska  nizinna

OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA NIELISZ NA RZECE WIEPRZ - NR 3 nizinna

OBWÓD RYBACKI ZB. KRYNICE W ZLEWNI RZEKI WIEPRZ - NR 6  nizinna
OBWÓD RYBACKI RZEKI POR - NR 1 wraz z dopływami
- od źródeł do jazu w m. Tworyczów
- od jazu w m. Tworyczów do zbiornika Nielisz

górska
 nizinna

OBWÓD RYBACKI RZEKI BUG - NR 1  nizinna
OBWÓD RYBACKI RZEKI SOŁOKIJA - NR 1
- zbiornik Leliszka
- zbiornik Zagóra

 
nizinna
nizinna

OBWÓD RYBACKI RZEKI RZECZYCA - NR 1  nizinna
OBWÓD RYBACKI RZEKI WARĘŻANKA - NR 1  nizinna
OBWÓD RYBACKI RZEKI HUCZWA - NR 1
- zbiornik Kanał Ulgi

 nizinna

OBWÓD RYBACKI RZEKI TANEW – NR 1 
- od źródeł do ujścia rzeki Wirowa wraz z dopływami
- rzeki Sopot, Szum, Jeleń, Potok Łosiniecki, Nepryszka
- od ujścia rzeki Wirowa do ujścia rzeki Złota Nitka 
- zbiornik Majdan Sopocki
- zbiorniki w Józefowie
- zbiornik Górecko Kościelne 
- zbiornik Sigły 

górska
górskie
nizinna 
nizinna
nizinna
nizinna
nizinna

OBWÓD RYBACKI RZEKI TANEW – NR 2
- rzeka Biała Łada od źródeł do mostu drogowego przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju
- od ujścia rzeki Złota Nitka do ujścia do rzeki San w Ulanowie wraz z dopływami
- zbiornik Bojary

górska
nizinna
nizinna

ZBIORNIKI UŻYTKOWANE PRZEZ OKRĘG PZW ZAMOŚĆ

Chomiczyzna,  Dąbrowa,  Dulnik,  Mircze,  Staw  Kaśki,  Zalew  Zamość  -  cały
zbiornik, Podlodów, Rogóźno, Tarnogród-Stary Cmentarz i Brama Korchowska  nizinna

ZBIORNIKI POD OPIEKĄ KÓŁ PZW – obowiązują dodatkowe składki, 
odrębne zezwolenia i rejestry.
Wereszyn, Dobużek, Frampol, Gorzków, Tarnogród – zbiornik Błonie, Staw 
Kościelny, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Wiszniów.

nizinna

10.  Ustanawia  się  obręby  ochronne  na  rzece  Bug znajdujące  się  w  gminach:  Mircze,
Hrubieszów,  Horodło  na  następujących  odcinkach:  od  słupa  granicznego  nr  820  do  822
/Gołębie/, od 824 w górę rzeki 300 m /Prehoryłe/, od 832 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki
100 m /Kryłów/, od 854 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 400 m /Ślipcze/, od 856 w górę
rzeki 200 m i w dół rzeki 200 m /Ślipcze/, od 869 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki 200 m
/Czumów/, od 876 do 877 /Husynne/, od 878 w dół rzeki 500 m /Husynne/, od 879 w górę
rzeki 200 m i w dół rzeki 300 m /Husynne/, od 890 do 891 /Strzyżów/, od 891 w dół rzeki 300
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m /Strzyżów/, od 892 w górę rzeki 200 m /Strzyżów/, od 893 w górę rzeki 100 m i w dół rzeki
100 m /Rogalin/, od 895 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 200 m /Rogalin/, od 900 do 902
/Zosin/, od 904 w górę rzeki 400 m /Łuszków - Komora/, od 906 w górę rzeki 500 m i dół
rzeki 400 m /Łuszków/, od 911 w górę rzeki 200 m i w dół rzeki 200 m. Od 918 do 922
/Bereźnica/ długość 2813 m. Okres obowiązywania obrębów ochronnych, o których mowa
w p. 10 ustala się  w okresie  od 1 grudnia do 31 marca każdego roku /Uchwała NR
LXV/1352/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r./
11. Ustanawia się obręby ochronne na rzece Tanew:  Huta Szumy - Rebizanty - od km
92+800 do 93+100; Borowe Młyny - od km 79+525 do 79+725; Borowiec - od km 74+320
do 74+420. Okres obowiązywania obrębów ochronnych, o których mowa w p. 2 ustala się
w okresie  od  1  września  do  31  stycznia  każdego  roku /Uchwała  NR LXV/1350/2015
Zarządu Województwa Lubelskiego z  dnia 10 listopada 2015 r./

12.  Ustanawia się obręby ochronne na rzece Wieprz: 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
260+000; 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.  Okres obowiązywania obrębów ochronnych, o których mowa w p. 3
ustala  się  w  okresie  od  1  września  do  31  grudnia  każdego  roku.  /Uchwała  NR
LXV/1351/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r./

13. 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. 

14. 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. 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OKRĘGU POLSKIEGO
ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ZAMOŚCIU (RAPR Zamość)

I. WSTĘP
Regulamin  Amatorskiego  Połowu  Ryb  w  Okręgu  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  w
Zamościu, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania
wędkarstwa  i  ochrony  zasobów  ichtiofauny.  Postanowienia  Regulaminu  obowiązują
wszystkich  wędkujących  w  wodach  będących  w  użytkowaniu  Polskiego  Związku
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Wędkarskiego (PZW) w Zamościu, zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych
obywateli polskich oraz cudzoziemców. 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają
członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający
zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu odpowiednich składek lub opłat oraz
po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o
rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy
czasowo przebywający w Polsce.
4.  Prawo  do  samodzielnego  wędkowania  ma  wędkarz,  który  ukończył  14  lat,  z  tym,  że
młodzież  do  16  lat  nie  ma  prawa  do  wędkowania  w  porze  nocnej  bez  nadzoru  osoby
uprawnionej do opieki.
5.  Członek PZW do lat  14 ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska,  zgodnie z
obowiązującymi  wymiarami  ochronnymi  ryb,  limitem  ilościowym  i  wagowym,  z
następującymi ograniczeniami:
- bez prawa połowu na żywą i martwą rybkę;
- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za
przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do
rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad
wędkami;
-  członkowi  PZW do  7  lat  ogranicza  się  prawo  do  wędkowania  do  jednej  wędki,  przy
zachowaniu pozostałych w/w uregulowań.
6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej,  posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do
rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu, bez prawa połowu ryb na
żywą  i  martwą  rybkę.  Osoba  sprawująca  opiekę  w  trakcie  łowienia  odpowiada  za
przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym
łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu  do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do
jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
7.  Pod  opieką  osoby  pełnoletniej,  posiadającej  kartę  wędkarską  mają  prawo  wędkować
jednocześnie  dwie  osoby  do  14  lat  wymienione  w  pkt.  5  i  6  na  jedną  wędkę każda,  za
wyjątkiem  Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom,
wymienionym w pkt. 6, wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej
osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do 14 lat, w tym
także  niezrzeszonych  w PZW, w trakcie  szkoleń  i  zawodów wędkarskich,  pod nadzorem
opiekuna  posiadającego  stosowne  uprawnienia  instruktorskie  bądź  inspektorskie  PZW,  na
warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo
łowić  wyłącznie  na  jedną  wędkę,  z  zachowaniem  uprawnień  do  własnego  stanowiska  i
dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
9. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską,
jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu
połowu,  bez  konieczności  uiszczania  przez  współmałżonka  składki  członkowskiej  oraz
składki  na  ochronę i  zagospodarowanie  wód.  Powyższe  ma wyłącznie  zastosowanie  przy
wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.
10.  Łowienie  ryb  podczas  zawodów  wędkarskich  regulują  odrębne  przepisy  zawarte  w
„Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”
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III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Przed przystąpieniem do wędkowania,  wędkarz zobowiązany jest  do ustalenia do kogo
należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia,
poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
2.  Przy wyborze i  zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,  który
przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między
sobą  odpowiednie  odstępy,  określone  w  rozdziale  V.  Regulaminu.  Odstępy  te  mogą  być
zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
3. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb.
Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego
stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
6.  Obowiązkiem  wędkarza  jest  opuszczenie  łowiska,  jeśli  rozgrywane  mają  być  na  nim
zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi
posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby,
zmiana koloru wody,  plamy olejowe,  nienaturalny zapach,  wędkarz powinien natychmiast
zawiadomić  o  tym Zarząd  najbliższego  koła  lub  okręgu  PZW w Zamościu,  policję  albo
najbliższy organ administracji publicznej.
8. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW w
Zamościu,  znaczek  i  kilka  łusek  wyjętych  powyżej  linii  nabocznej  ryby,  podając
równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

IV. ZASADY WĘDKOWANIA
1.Wędka
Wędkarz  ma  obowiązek  posługiwać  się  wędką  składającą  się  z  wędziska  o  długości  co
najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
a) jednym haczykiem z przynętą, albo
b) w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy
czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c) w metodzie spinningowej i trollingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż
dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby
nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d) przy połowie ryb spod lodu: 
- jednym haczykiem z przynętą,  przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza,
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może
mieć nie więcej niż trzy ostrza,  rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza
obwód koła o średnicy 20 mm.
2. Przynęty
a) Jako przynęty mogą być stosowane:
 przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne, 
 przynęty sztuczne.

b) Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/: 
 zwierząt i roślin chronionych,
 ryb i raków wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.,
 ikry. Zakaz nie dotyczy leszcza na zbiorniku Nielisz.

c)  Przynęty  naturalne  zwierzęce  to  organizmy  żywe  lub  martwe,  a  także  ich  części.  W
przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte
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wymiarem  ochronnym  oraz  nie  znajdujące  się  w  okresie  ochronnym.  Zabrania  się
wędkowania przy użyciu żywej lub martwej ryby jako przynęty w okresie od 1 stycznia do 30
kwietnia.
d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich /np. ciasta i pasty/.
Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub
sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie
większym niż szerokość przynęty sztucznej /z tolerancją do 2 mm/.
3. Wędkowanie
3.1. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Zamościu można wędkować przez całą
dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do
zmierzchu, tj. 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca oraz rzeki Bug
tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół
godziny  przed  zachodem  słońca.  Dodatkowo  z  połowów  w  porze  nocnej  wyłącza  się
zbiorniki:  Podlodów (za wyjątkiem wędkowania w porze nocnej  z soboty na niedzielę  w
miesiącach lipiec i sierpień), Mircze, Wiszniów, zbiornik Zamość (za wyjątkiem zawodów
wędkarskich). Zasady wędkowania na zbiornikach znajdujących się pod opieką kół zawarte są
w odrębnym zezwoleniu.
3.2. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach
ochronnych, takich jak: tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb
w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b) sprzedawać złowionych ryb,
c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń
służących  do  piętrzenia  wody  oraz  przepławek.  Zakaz  ten  nie  dotyczy  budowli
hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych
rybackich narzędzi połowu, 
f) łowić metodą "szarpaka",
g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h)  wędkować  ze  sprzętu  pływającego  niezarejestrowanego  i  nieoznakowanego  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,
i) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb, 
j) kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
k) wędkować z mostów,
l) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5.  Złowione  ryby  (z  wyjątkiem  łososiowatych)  wolno  przechowywać  w  stanie  żywym
wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w
specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości
ryb  niż  wynika  to  z  ustalonych  limitów  dobowych,  niezależnie  od  czasu  przebywania
wędkarza na łowisku.  Ryby w stanie  żywym mogą być  przechowywane maksymalnie  24
godziny. W czasie połowu lub spływania środkami pływającymi z łowiska wędkarz podczas
kontroli może posiadać wyłącznie jeden limit dobowy połowu ryb.
a) ryby łososiowate przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,
b) każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
3.6.  Złowione  ryby  niewymiarowe  lub  będące  pod  ochroną  muszą  być  bezwzględnie,  z
ostrożnością wypuszczone do wody.
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3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza,
czebaczek amurski i  sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska,  w
którym je złowiono ani do innych wód. Powyższy zakaz dotyczy również leszcza złowionego
na zbiorniku Nielisz, niezależnie od rodzaju składki –  również opłacających składki No Kill.
3.8.  W  czasie  połowu  ryb  na  przynęty  naturalne  zabrania  się  równoczesnego  łowienia
metodami spinningową lub muchową.
3.9. Wprowadza się limit stosowanych zanęt na zbiorniku Nielisz do jednego kilograma
zanęty w stanie suchym w ciągu doby.
3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb
na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.  Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej
wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.
3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których
zostały pozyskane.  Wprowadza się zakaz używania jako przynęty żywe lub martwe ryb z
gatunku karaś srebrzysty.
V. DOZWOLONE METODY POŁOWU
1. Metoda gruntowo - spławikowa
1.1.  Łowienie  ryb  metodą gruntowo -  spławikową dozwolone  jest  równocześnie  na  dwie
wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną lub jej imitacją.
1.2.  Wędkarz  łowiący  ryby  tą  metodą,  zobowiązany  jest  do  zachowania  następujących
minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu - 10 m,
b/ między łodziami lub brodząc - 25 m,
c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.
1.3. Wędkarz łowiący metodą gruntową w odległości większej niż 50 m od brzegu zbiornika
zobowiązany jest do umieszczenia zestawów na łowisku w sposób, który nie będzie kolidował
w wędkowaniu pozostałym wędkarzom. W związku z powyższym nie może rościć pretensji
do pozostałych użytkowników łowiska.
2. Metoda spinningowa
2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z
linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. 
2.2.  Wędkarz  łowiący  ryby  tą  metodą,  zobowiązany  jest  do  zachowania  następujących
minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,
b/ łowiąc z łodzi - 50 m.
2.3. Dopuszcza się możliwość wędkowania przy użyciu metody spinningowej Drop Shot.
3. Metoda trollingowa
3.1. Łowienie ryb metodą trollingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną
linką  z  jedną  sztuczną  przynętą,  uzbrojoną  w  nie  więcej  niż  dwa  haczyki,  holowaną  za
napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się
holowania w ten sposób przynęt naturalnych. 
3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość
50 m od innych wędkujących.
3.3 Połów ryb metodą trollingową może odbywać się wyłącznie na zbiorniku Nielisz Główny,
Krynice, Majdan Sopocki oraz na rzece Bug. Zabrania się zabierania ryb złowionych metodą
trollingową. Trollingowanie należy odnotować w rejestrze połowu wpisując literę T w rubryce
łowisko  (np.  Nielisz  T).  W dniu,  w  którym  wędkarz  trollinguje  nie  może  zabierać  ryb
złowionych innymi metodami (dotyczy to również pozostałych wędkarzy znajdujących się na
środku pływającym, na którym odbywa się trollingowanie). 
4. Metoda muchowa
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4.1.  Łowienie  ryb  metodą  muchową  dozwolone  jest  na  jedną  wędkę,  trzymaną  w  ręku,
wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż
dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać
więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o
średnicy 30 mm. 
Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania
przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska
oraz  jako  podkład  pod  sznur  muchowy.  Na  wędce  muchowej  nie  wolno  stosować
dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli
wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości
od innych wędkujących;
a)  z brzegu lub brodząc – 25 m, 
b)  z łodzi – 50 m.
5. Metoda podlodowa
5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na
jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za
mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru,
o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym
ostrzu. 
5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi
zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. 
5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu. 
5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.
Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.
5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość
10 m od innych wędkujących.
5.6. Zabrania się stosowania martwej i żywej ryby jako przynęty.

VI. OCHRONA RYB, PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca
płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:  

- amur do 65 cm i powyżej 90 cm,
- boleń do 40 cm,
- brzana do 40 cm,
- certa do 30 cm,
- jaź do 25 cm,
- jelec do 15 cm,
- karaś pospolity (złoty) do 30 cm,
- karp do 40 cm i powyżej 65 cm,
- kleń do 25 cm,
- lin do 35 cm,
- lipień – całkowity zakaz zabierania przez cały rok,
- łosoś do 45 cm,
- miętus do 30 cm,
- okoń do 23 cm i powyżej 35 cm /za wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia, gdzie  
  okoń nie posiada wymiaru ochronnego/,
- pstrąg potokowy do 35 cm i powyżej 50 cm,
- rozpiór do 25 cm,
- sandacz do 55 cm i powyżej 80 cm,
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- sapa do 25 cm,
- sum do 70 cm,
- szczupak do 55 cm i powyżej 90 cm, /za wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia, gdzie 
  wymiar ochronny wynosi do 45 cm/
- świnka do 25 cm,
- troć do 40 cm,
- troć jeziorowa do 50 cm,
- węgorz do 60 cm,
- wzdręga do 15 cm, 
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- boleń, szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
- brzana, certa od 1 stycznia do 30 czerwca,
- brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia,
- lipień od 1 marca do 31 maja,
- łosoś od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w
  czwartki, piątki, soboty i niedziele,
- miętus od 1 grudnia do końca lutego,
- okoń od 1 marca do 30 kwietnia,
- pstrąg potokowy od 1 sierpnia do 31 stycznia, z wyjątkiem rzek Wieprz i Por od 1   
  sierpnia do 31 grudnia,
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,
- sum od 1 grudnia do 31 maja,
- świnka od 1 stycznia do 15 maja,
- troć od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w
  czwartki, piątki, soboty i niedziele,
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,
- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.
4.  Jeżeli  ostatni  dzień okresu ochronnego dla  określonego gatunku ryb przypada w dzień
ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.  Ryby złowione i
zatrzymane w tym dniu wchodzą do limitu miesięcznego kolejnego miesiąca. 
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie
chronionych:  aloza,  babka  czarnoplama,  babka  mała,  babka  piaskowa,  brzanka,  ciosa,
dennik,  głowacz  pręgopłetwy,  głowacz  białopłetwy,  igliczniowate  –  wszystkie  gatunki,
jesiotr  ostronosy,  jesiotr  zachodni,  kiełb  białopłetwy,  kiełb  Kesslera,  kozy  –  wszystkie
gatunki,  kur rogacz,  minogi -  wszystkie  gatunki,  parposz,  piekielnica,  piskorz,  pocierniec,
różanka, strzebla błotna, śliz, taśmiak długi.
6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk ogólnodostępnych.
8. Limity połowu – wody nizinne:
8.1. Limit miesięczny połowu ryb niżej wymienionych gatunków:

 sum, szczupak, sandacz, karp, amur wynosi 6 szt. łącznie.
8.2. Limit  dobowy  połowu  gatunków:  sum,  szczupak,  sandacz  wynosi  1 szt.  łącznie.

W uzasadnionych  przypadkach  zezwala  się  na  zniesienie  limitu  ilościowego  połowu
suma.  Powyższa  decyzja  musi  być  zatwierdzona  przez  ZO  PZW  i  ogłoszona  przez
gospodarza wody w sposób zwyczajowo przyjęty. 

8.3. Limit dobowy połowu gatunków : karp, amur wynosi 2 szt. łącznie.
8.4. Łączny limit dobowy połowu ryb gatunków : karp, amur, szczupak, sandacz, sum nie

może przekroczyć 2 szt. łącznie.
8.5. Limit dobowy połowu ryb z gatunków:
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- lin, jaź, karaś pospolity wynosi 3 szt. łącznie.
8.6.   Limit dobowy połowu następujących gatunków :
          - troć jeziorowa – 2 szt.,
          - boleń – 2 szt.,
          - węgorz – 2 szt.,
          - brzana – 2 szt.,
          - certa  - 5 szt.
8.7.   Limit dobowy połowu okonia wynosi 10 szt. 
8.8.  Ogranicza się do 3 kg na dobę ilość ryb nie objętych limitami sztukowymi zabranych z   
        łowiska przez wędkarza. 
8.9.  Limity nie dotyczą: leszcza, krąpia, tołpygi oraz ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt.
        3.7 RAPR. 

9. Limity połowu – wody górskie:
9.1. Limit miesięczny połowu pstrąga potokowego wynosi – 4 szt.
9.2.       Limit dobowy połowu :
- pstrąg potokowy – 2  szt.,
- troć wędrowna – 2 szt.,
- łosoś – 2 szt.,
- lipień – całkowity zakaz zabierania.

10. Przepisy szczegółowe połowu ryb na wodach nizinnych : 

1.  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.
2.  Wprowadza się zakaz zabierania ryb z gatunku karp na zbiornikach: Krynice, Zagóra.
3.   Ustanawia się zbiorniki: Zalew Zamość, Staw Nr 3 na zbiornikach Rogóźno jako łowiska
No Kill. 
4. Wprowadza się  zakaz spinningowania,  trollingowania i  połowu na żywą bądź martwą

rybkę od 1 stycznia do 31 maja na zbiorniku zaporowym Nielisz – zbiornik Główny.
5. Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na wszystkich starorzeczach rzeki Bug

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.

6. 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.

7. 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. Zabrania się zabierania ryb złowionych metodą trollingową. Na
wszystkich 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 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.
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8. 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.  

9. 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 złowionej na tzw. „bata” z łowiska, w
którym wędkarz dokonuje połowu lub martwej rybki. Powyższy zakaz nie obowiązuje na
zbiornikach: Krynice, Nielisz oraz na wszystkich rzekach.  

10. 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.

11.  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.

12. 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.

13. Wędkarze opłacający składkę NO KILL nie mają prawa połowu ryb przy użyciu żywej
lub martwej ryby lub jej części jako przynęty.

14. 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.

15. Zmniejszeniu do jednej sztuki na dobę ulega limit dobowy połowu karpia na zbiornikach:
Tarnogród (2 zbiorniki ogólnodostępne), Podlodów. Dodatkowo wprowadza się całkowity
zakaz zabierania ryb z gatunku amur na zbiorniku w Podlodowie.

16. Wprowadza się możliwość połowu ryb na zbiornikach ogólnodostępnych w Tarnogrodzie
wyłącznie metodą spławikową, wyłącznie w porze dziennej.

17. Wprowadza się zakaz zabierania drapieżnika oraz połowu na żywą i  martwą rybkę na
zbiorniku w Józefowie nr 1 przy stanicy wędkarskiej i na kąpielisku.

18. 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.

19. Wprowadza się zakaz zabierania ryb ze zbiornika Rudka w okresie od 01 stycznia do 30
kwietnia.

20. 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.

21. 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.

7.4. Przepisy szczegółowe połowu ryb na wodach górskich
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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 – cała rzeka,
- na rzece Tanew od mostu drogowego w miejscowości Rebizanty do ujścia rzeki Jelonek,
- na rzece Wieprz od zapory zbiornika kąpielowego w Krasnobrodzie do granicy Parku
Narodowego w miejscowości Guciów.
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. 
6. Wprowadza się zakaz zabierania pstrąga potokowego na wszystkich rzekach do 31
stycznia każdego roku włącznie oraz od 1 – 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.
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.

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d/ strażników Straży Ochrony Wód PZW Zamość,
e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
f/ strażników Straży Leśnej,
g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,
i / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
j/ innym wędkarzom (wędkarzowi) w ramach wzajemnej kontroli.

2. Na  żądanie  kontrolujących  wędkarz  ma  obowiązek:  okazać  dokumenty,  sprzęt
wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. W  przypadku  odcięcia  linek,  świadomego  zerwania  zestawów  przez  wędkarza,
podczas kontroli  będzie to traktowane jako wykroczenie stosowania niedozwolonej
metody połowu lub niedozwolonej przynęty. 

4.  Naruszenie  niniejszego  Regulaminu  przez  wędkarza  pociąga  za  sobą  konsekwencje
wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE
1.  Do  spraw regulowanych  niniejszym Regulaminem mają  zastosowanie  przepisy  Statutu
Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
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Ustawy  prawo  wodne,  Ustawy  prawo  o  ochronie  środowiska,  Ustawy  o  rybactwie
śródlądowym,  Ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach,  Ustawy  o  lasach,  Ustawy  o  ochronie
przyrody,  Ustawy  o  ochronie  zwierząt,  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie
ochrony  gatunkowej  zwierząt,  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  ochrony
gatunkowej roślin, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb
oraz  warunków  chowu,  hodowli  i  połowu  innych  organizmów  żyjących  w  wodzie  (z
późniejszymi zmianami).
2.  Nieprzestrzeganie  zasad  zapisanych  w  RAPR  Okręgu  PZW  w  Zamościu  skutkuje
możliwością zatrzymania Zezwolenia na Amatorski Połów Ryb oraz Rejestru Połowu Ryb
przez uprawnione do tego służby bez odszkodowania oraz skierowanie wniosków o ukaranie
do Sądów Powszechnych i Koleżeńskich w zależności od rangi wykroczenia.
3. W uzasadnionych przypadkach wynikających z nieprzewidzianych okoliczności ZO PZW
zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wędkowania w czasie roku.

IX. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. i zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10
maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  475  informuję:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z
siedzibą ul. Wojska Polskiego 15, 22-400 Zamość. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
możliwy pod adresem Okręgu PZW w Zamościu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w  celu  wykonywania  zadań  wynikających  ze  Statutu  PZW,  Uchwał  Zarządu,  Uchwał
Organów PZW. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu do swojej karty ewidencji wędkarza, do
sprostowania danych i prawo do żądania ich usunięcia.
Regulamin wchodzi  w życie  z  dniem 1  stycznia  2020 r.,  na  mocy Uchwały  Nr  42/2019
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu z dnia 19.11.2019 roku.
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