
3,50 zł 15,50 zł

3,50 zł 15,50 zł

3,50 zł 15,50 zł

3,50 zł 0,00 zł

3,50 zł 0,00 zł

3,50 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

nowy wędkarz 60 zł +Plus opłaty 279,00 zł 1,00 zł 48,50 zł

  a) członka zwyczajnego PZW 25,00 zł

  a) osoby pełnoletnie 30,00 zł 1  zdjęcie w kole Kotwica

  a) członkowie zwyczajni PZW 5,00 zł

60,00 zł

członek 

PZW

60,00 zł

120,00 zł

180,00 zł

48,50 zł

48,50 zł

Wysokość 

kwotowa składek 

i opłat 

Członkowie PZW

 Okręgowa składka członkowska na zagospodarowanie    

i ochronę wód:

1) roczna, na wody górskie i nizinne z brzegu i ze 

środków pływających:

179,00 zł

pełna normalna dla członków PZW

 pełna ulgowa (członkowie uczestnicy do lat 16)

pełna ulgowa odznaczeni  Złotą odznaką PZW, młodzież szkolna i 

studenci w wieku od 16 do 24 lat  i kobiety bez względu na wiek i staż 

w PZW

80,00 zł 133,50 zł

279,00 zł

169,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

 pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami ) 

0,00 zł

Karpowicz Zbigniew         tel. 508 395 545

bezpłatnie

339,00 zł 1,00 zł RAZEM 49,50 zł

1,00 zł

1  zdjęcie w kole Kotwica

Skarbnik Koła Legnica ,,Kotwica"

karta wędkarska urząd miasta         2 

zdjęcia 35x45 mm + opłata 12 zł. 
0,00 zł

110,00 zł 110,00 zł

okresowa na 3 dni

okresowa na 7 dni

  b) młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji)

  b) członkowie uczestnicy PZW (do 16 lat)

110,00 zł

bezpłatnie

5,00 zł

bezpłatnie

nie zrzeszony w PZW

Składka członkowska okręgowa na ochronę i zagospodarowanie 

wód okresowa pełna dla członków PZW uprawniająca do 

wędkowania na wszystkich rodzajach wód i wszystkimi metodami 

wędkowania zgodnie z Zezwoleniem:

220,00 zł

280,00 zł

karta wędkarska urząd miasta 2 

zdjęcia 35x45 mm + opłata 12 zł. 

pokój 309 piętro 3

okresowa na 1 dzień

 Opłata egzaminacyjna:

razem >>>>

30,00 zł

<< wyrobienie karty wędkarskiej >>

 Wpisowe: Plus opłatynowy wędkarz         

do 16 lat >>>

4.

3.

 Legitymacja członkowska

0,00 zł

2.

  b) członka uczestnika  PZW (do 16 lat)

25,00 zł

1,00 zł

110,00 zł

50,00 zł

 ulgowa (młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat, 

odznaczeni  srebrną  i złotą odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku 

życia  i kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu 

członkowskiego powyżej 10 lat )

50,00 zł

25,00 zł

 niepełna  członkowie Okręgu PZW innych okręgach na podstawie zawartego  porozumienia 

pełna ulgowa (Członkowie Honorowi PZW )

ulgowa (członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami)  

 ulgowa (członkowie uczestnicy do lat 16)

 pełna ulgowa ( mężczyźni od 65 roku życia  ) ,( członkowie PZW 

zrzeszeni w innych okręgach na podstawie zawartych porozumień 

dwustronnych )   

25,00 zł

5

Lp.

KOŁO ,,KOTWICA LEGNICA''

 normalna

ubezpiecz

enie

         TABELA  SKŁADEK I OPŁAT WĘDKARSKICH w Okręgu PZW Legnica na rok 2020

czyn

Wysokość 

kwotowa składek 

i opłat 

Członkowie PZW

100,00 zł 160,00 zł

razem do zapłaty Składka członkowska:

1
 odznaczeni srebrną odznaką PZW  100,00 zł

50,00 zł


