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                                                              Uchwała nr 40/2018 

Zarządu  Okręgu  PZW w Białej Podlaskiej 

                                          z dnia 05.10.2018r. 

 

                 w sprawie uchwalenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz  opłat    

                                                PZW  Okręg   w  Białej  Podlaskiej  w  2019 roku. 

 

  Na podstawie Statutu PZW  § 47 pkt. 8 Zarząd Okręgu PZW w Białej Podlaskiej uchwala: 

                                                                            &1 
 

  SKŁADKA  NA  OCHRONĘ  I  ZAGOSPODAROWANIE  WÓD  CZŁONKA  PZW 

   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód  roczna – pełna  110 zł 

   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód  roczna – niepełna    55zł 

   
  Składka  na ochronę i zagospodarowanie wód   -  ulgowa 50% 
 
   - młodzież szkolna i studenci w wieku  od  16  do  24  lat  ucząca  się ; 
  - członkowie  odznaczeni  srebrną  i  złotą odznaką  PZW;  
   - mężczyźni  od  65  roku  życia –  członkostwo  w  PZW  powyżej  10 lat ; 
   - kobiety  od  60  roku  życia –  członkostwo  w  PZW  powyżej  10 lat; 

 
1.  

 
 

  55 zł 

  Składka na ochronę i zagospodarowanie wód  -  ulgowa  75% 

 

   - członkowie odznaczeni  odznaką  PZW Złota z wieńcami ; 

 

 

 

         28 zł 

 

  Składka na ochronę  i  zagosp.  wód  –  roczna  członka  uczestnika do lat 16;   28 zł 

  Wpisowe  członka  zwyczajnego  PZW;                                                                                  25 zł 

  Wpisowe  członka  uczestnika  PZW do lat 16;   12 zł 

  Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską;   25 zł 

   Legitymacja członkowska  PZW;     5 zł 
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  SKŁADKA  OKRESOWA  CZŁONKA  PZW   

     Składka  okresowa   pełna - 1 dniowa  15 zł 

     Składka  okresowa   pełna - 3 dniowa    30 zł 

     Składka  okresowa   pełna - 7 dniowa  45 zł 

 

  OPŁATA  OKRESOWA  NIEZRZESZENI   I  CUDZOZIEMCY   
 

      Opłata okresowa  roczna - pełna      380 zł 

     Opłata okresowa  roczna – niepełna       200 zł 

     Opłata okresowa  pełna – 1 dniowa    28 zł 

     Opłata okresowa  pełna – 3 dniowa    57 zł 

     Opłata okresowa  pełna – 7 dniowa   85 zł 
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            Składka na ochronę i zagospodarowanie wód  roczna -  niepełna  lub  opłata  okresowa 

        roczna – niepełna  opłacona  upoważnia  do wędkowania  metodą  spławikową  na zbiorniku  

        retencyjnym   Mosty  użytkowanym  przez  PZW  Okręg  w  Białej  Podlaskiej. 

                                                                                    &3 

      Składka  na  ochronę   i  zagospodarowanie  wód   roczna  –  pełna ,  ulgowa  ,  

 roczna  członka  uczestnika  do lat 16 ,  okresowa  członka   pełna  1, 3 ,7  dniowa  , 

 opłata  okresowa  roczna  - pełna  i  opłata  okresowa  pełna  1, 3 ,7  dniowa   opłacona  

 upoważnia   do wędkowania  wszelkimi  dozwolonymi  metodami  na wodach  ogólnodostępnych  

 użytkowanych  przez  PZW  Okręg  w  Białej Podlaskiej. 

 

                                                                            &4 

     Do składki  na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz  okresowej wydaje się bezpłatne,  

 imienne Zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach 

 ogólnodostępnych użytkowanych  przez  PZW Okręg  w  Białej Podlaskiej. 

 

                                &5 

 

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi biura ZO PZW. 

 

                                                          &6  

                             Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia  2019 r . 

 

 Sekretarz  ZO PZW                             Prezes ZO PZW 

 Mikołaj  Efimow                                                    Jan Kwiecień 
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