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Wykaz telefonów kontaktowych: 

1. Państwowa Straż Rybacka 601-969-181 

2. Społeczna Straż Rybacka  503-015-864 lub 506-009-748 

3. Biuro ZO PZW Chełm  082 563-08-22 

 

                                                                                     

           ZEZWOLENIE OKRESOWE 
                                 Zarząd Okręgu                     NA AMATORSKI POŁÓW 
                               Ul. Ks. Brzóski 21                            RYB WĘDKĄ 
                                         22-100 Chełm                                   W 2018 ROKU. 
                                 Tel. (082) 563-08-22 

Numer karty: 
 
 

Nazwisko i  imię 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okręg PZW CHEŁM 

Rodzaje opłat 
 
 
 
 

Wartość 

Członkowie PZW Niezrzeszeni i obcokrajowcy 

1  
dob. 

3 
dob. 

7 
dob. 
 

1  
dob. 
 

3 

dob.  
7 
dob. 

      
10,- 

 
30,- 

 
60,- 

 

 
19,- 

 
57,- 

 
114,- 

Dzień i miesiąc, rok 
(miesiąc wpisać 
słownie) 
/od godz...do godz. .../ 

  
…………………………………………………………. 

 

 
od ............................. 

  
do ............................. 

Uwaga! Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską, legitymacją członkowską ( dla członka PZW) oraz dowodem 
dokonanej opłaty. Zezwolenie dotyczy opłat okresowych 

 
Nr konta bankowego: PKO S.A. O/Chełm 72 1240 2223 1111 0000 3577 0071 

WYKAZ WÓD NIZINNYCH UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA  NA WODACH OKRĘGU PZW W CHEŁMIE 

 
Rzeki: 

 
Jeziora: 

 
Zbiorniki: 

 
Pozostałe wody: 

Rz. Bug  
w obwodzie rybackim Nr 2              
od ujścia cieku Ubrodownica  
do ujścia rzeki Hanna wraz ze 
starorzeczami połączonymi              
z rzeką oraz dopływami: 
Wełnianka, Udal, Kacap, 
Krzywólka, Uherka, Gdola, 
Garka, Włodawaka, Tarasienka, 
Krzemianka, Krzywianka, 
Ulanówka oraz jezioro Glinki i 
jezioro Wereszczyńskie 

Płotycze 
Lipieniec 

Dubeczyńskie 
Syczyn 
Słone 

Berdyszcze 
Białe Włodawskie 

Święte 
Sumin 
Rotcze 

Stańków 
Żółtańce 

Staw 
Dubienka 
Wytyczno 

Zahajki 
Niwa I i II 
Tuligłowy 

Tuligłowy Kąpielisko 
Lubańki 
Husynne 

Glinianki Horodyszcze 
Glinianki Pawłów 

Torfianki Ruda Huta 
Torfianki  Dubeczno 

Starosiele 
Deusze 

Rz. Wieprz 
w obwodzie rybackim Nr 4 
od jazu piętrzącego zbiornik 
Nielisz do ujścia rzeki Bystrzyca 
wraz z dopływami. 
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Data Łowisko Gatunek Ryby Waga Ilość 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Obostrzenia obowiązujące na wodach nizinnych Okręgu PZW Chełm:  
 
Obręby ochronne ustanowione uchwałami Zarządu Województwa Lubelskiego z całkowitym zakazem połowu ryb: 

 od 01 listopada do 30 kwietnia: od znaku granicznego 953 do 954 w m. Dubienka ( pow. Chełm) oraz od znaku granicznego 993 do 995 w 
m. Okopy Stare ( pow. Chełm) Uchwała nr CCCVI/3444/06 z dn. 01.06.2006r. 

 Całoroczny : od znaku granicznego 987 do 990 w okolicach mostów drogowego i kolejowego w Dorohusku; Uchwała nr CCXIX/3887/10 z 
dn. 02.03.2010r. 

Na terenie Okręgu PZW w Chełmie dodatkowo obowiązują: 

 wymiary ochronne: okonia do 20 cm, jesiotra do 70 cm/1szt. tygodniowo, karpia do 35 cm, amura do 40 cm/ 3szt.dziennie, lin do 30 cm; 

 limity dziennych połowów: szczupaka i sandacza ( 2 sztuki łącznie), jesiotra ( 1 sztuka tygodniowo); 

 zniesiony limit wagowy sumika karłowatego; 

 w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia na zakaz spinningowania i połowu metodą na żywca: starorzecze Pompka w Woli Uhruskiej, 
rzece Uherce od ujścia do rzeki Bug do mostu w m. Siedliszcze i starorzeczu ,, Fotka jama'' w m. Bytyń, rzeka Udal od ujścia do rzeki Bug 
do mostu w miejscowości Husynne, rzeka Włodawka od ujścia do rzeki Bug do mostu przy zb. Okopiec, rzeka Wełnianka od ujścia do 
rzeki Bug do mostu w m. Dubienka; 

 zakaz wędkowania metodą trolling i kusza; 

 14 dniowy zakaz połowu danego gatunku po zarybieniu ( informacje w prasie i na tablicach informacyjnych); 

 na łowisku Glinianki Horodyszcze – zbiornik mały obowiązuje zasada NO KILL; 

 zakaz używania silników spalinowych z wyjątkiem zbiornika Wytyczno (max. do 8 kW); 
Regulamin przebywania na zbiornikach retencyjnych: Stańków, Żółtańce, Staw, Dubienka, Wytyczno, Tuligłowy i Tuligłowy kąpielisko, Lubańki, 
Husynne, Zahajki i Niwa I i II. Osobom posiadającym uprawnienia do amatorskiego połowy ryb: 
Zezwala się na: 

 całodobowy połów ryb z wyznaczonych stanowisk wędkarskich i miejsc nieogroblowanych; na zbiorniku Tuligłowy,Lubańki  i Staw jest 
dozwolone wędkowanie z grobli; 

 wędkowanie z jednostek pływających w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca) z wyłączeniem zbiorników Staw, Żółtańce Mały, 
Tuligłowy, Lubańki,  Dubienka (wyłączenie dotyczy także wywożenia zestawów i nęcenia z wyjątkiem sterowanych z brzegu łódek 
zanętowych), dotyczy również gl. Horodyszcze i gl. Pawłów; 

 cumowanie jednostek pływających wyłącznie w miejscach wyznaczonych; 

 wędkowanie z jednostek pływających w porze nocnej na zb. Wytyczno przy zachowaniu wymogu posiadania oświetlenia 
umożliwiającego lokalizację rejonu połowu; 

Zabrania się: 

 wprowadzania i poruszania się pojazdami po nasypach  (groblach) zbiorników; 

 niszczenia umocnień skarp, grobli, znaków wodnych i urządzeń melioracyjnych; 

 biwakowania, rozpalania ognisk, patroszenia ryb, zaśmiecania terenu; 

 przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu; 

 cumowania jednostek pływających poza miejscem wyznaczonym; 

 wędkowania na zbiorniku Staw w promieniu 25mb od wpustu wody; 

 wędkowania na zbiorniku Żółtańce Duży z południowego brzegu zbiornika (od szosy Weremowickiej) oraz grobli między zbiornikiem 
Dużym i Małym; 

 spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia; 

 zakaz używania silników spalinowych z wyjatkiem zb. Wytyczno ( max. do 8 kW); 

 po zarybieniu wód obowiązuje 14 dniowy zakaz połowu danego gatunku ( informacje w prasie i na tablicach informacyjnych); 

 znakowania łowisk różnego rodzaju znacznikami i bojami. W trakcie połowu można stosować tzw. markery, które po zakończonym 
wędkowaniu należy usunąć z łowiska. 

 połowu ryb z wysp na zb. Stańków, Wytyczno, Tuligłowy. 

 w czasie wykonywania na zbiornikach prac konserwacyjnych lub remontowych wędkarz jest zobowiązany do opuszczenia rejonu, w 
którym wykonywane są te prace; 

 


