
 

Wykaz składek i opłat za wędkowanie w Okręgu PZW Kraków w roku 2010 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
 

L. p Rodzaj składki Wysokość opłaty w zł. 
1. Składka członkowska 60,00 

2. 

Składka członkowska ulgowa 50% dla:  
 młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,  
 członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,  
 kobiety po ukończeniu  60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu  

65 roku życia,  

30,00 

3. 
Składka członkowska ulgowa 75% dla:  

 członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami,  
 członkowie uczestnicy do lat 16, 

15,00 

4. 
Wpisowe członkowskie:  

 członka zwyczajnego PZW,  
 członka uczestnika PZW,  

 
25,00 
12,00 

5. Legitymacja członkowska  5,00   
 

  
 

WYSOKOŚĆ ROCZNEJ SKŁADKI OKRĘGOWEJ  NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 

 

Składka roczna 
Dla członka PZW 

Normalna  Ulgowa 
Upoważnia do połowu ryb w następujących wodach Okręgu 

PZW Kraków : 

Nizinna niepełna 100 zł 50 zł 
Wody nizinne z wyłączeniem Zbiorników 2,3,9 w Przylasku Ru-
sieckim i Zbiornika Kryspinów 

 
Górska niepełna 

 
150 zł 75 zł 

Wody górskie i nizinne z wyłączeniem odcinka rzeki Raby od 
mostu drogowego w  Dobczycach do mostu drogowego w Gdo-
wie, rzeki Rudawy od mostu kolejowego w Zabierzowie powyżej 
drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach, Zbiorników 
2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiornika Kryspinów 

Nizinna pełna 200 zł 100 zł 
Wszystkie wody nizinne ( łącznie ze Zbiornikami 2,3,9 w Przyla-
sku Rusieckim i Zbiornikiem Kryspinów ) 

Górska pełna 250 zł 125 zł 

Wszystkie wody górskie ( łącznie z odcinkiem rzeki Raby od mo-
stu drogowego w  Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, 
rzeki Rudawy od mostu kolejowego w Zabierzowie powyżej drogi 
Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach )  i nizinne z wyłą-
czeniem Zbiorników 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiornika 
Kryspinów 

Okręgowa pełna 350 zł 175 zł Wszystkie wody w Okręgu PZW Kraków  * 

Uczestnika 25 zł Wszystkie wody w Polsce * 

* - z wyjątkiem łowisk specjalnych 
 
Rejestr jest drukiem ścisłego zarachowania i wchodzi w część składową składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW 
Kraków w kwocie 10 zł. Utrata rejestru obliguje wędkarza do zakupu nowego rejestru w kwocie 10 zł. Wędkowanie bez aktualnego re-
jestru jest zabronione. Wędkarz przy zakupie składki okręgowej na 2011 rok zobowiązany jest zwrócić niniejszy rejestr połowu 
ryb w macierzystym kole. Wędkarz z innego Okręgu zobowiązany jest do zwrotu rejestru w macierzystym kole lub przesłania go 
na adres Okręgu PZW Kraków. W przypadku nieoddania rejestru wędkarz wpłaca 10 zł za utracony rejestr. 

 
Uprawnieni do nabycia składki rocznej  ulgowej są; 

 odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 
 młodzież szkolna,studenci (od 16 do 24, lat) 
 kobiety po ukończeniu  60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu  65 roku życia. 

Uprawnieni do nabycia składki rocznej uczestnika jest młodzież  do lat 16. 
 

 Z wykazem opłat obowiązujących w okręgu PZW Kraków, wód udostępnionych do połowu ryb w 2010 r., 
informatorem wód górskich oraz regulaminem połowu na wodach Okręgu PZW Kraków  można zapoznać 
się w siedzibie kół PZW, ZO PZW w Krakowie, stronie internetowej www.pzw.krakow.pl. Ponadto, każdy 
wędkarz może zakupić powyższe materiały w w/w jednostkach.   

 

http://www.pzw.krakow.pl/
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 Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z 

opłacania  składki okręgowej. 
 Członkowie PZW i osoby nie zrzeszone mogą nabyć składkę okręgową roczną lub opłatę roczną za węd-

kowanie wyłącznie w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie*  

 Członkowie PZW i osoby nie zrzeszone  mogą nabyć składki okresowe  w niektórych kołach , biurze ZO 
PZW w Krakowie, innych punktach sprzedaży ( wykaz na stronie  internetowej www.pzw.krakow.pl ) lub 
dokonując wpłaty przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konta 58 1240 
4722 1111 0000 4857 9629  zaznaczając na przekazie datę połowu.(dzień i miesiąc słownie)  

 Jakakolwiek pomyłka  w przekazie będzie traktowana jako brak opłaty. 
 

*) W biurze ZO PZW w Krakowie mogą nabyć składkę okręgową roczną wyłącznie członkowie PZW innych okrę-
gów posiadający składkę członkowską na rok 2010. 
 

Składka uzupełniająca do rocznej składki okręgowej PZW Kraków dla członków PZW 
 

50 

Wędkarz  posiadający składkę Nizinna pełna lub Nizinna niepełna 
nabywa uprawnienia do połowu ryb na wodach górskich z wyłą-
czeniem odcinka rzeki Raby od mostu drogowego w  Dobczycach 
do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy od mostu ko-
lejowego (przy ulicy Mostowej) w Zabierzowie powyżej drogi Za-
bierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach 

50 
Wędkarz posiadający składkę Górska niepełna ulgową nabywa 
uprawnienia do połowu ryb na Zbiornikach 2,3,9 w Przylasku Ru-
sieckim i Zbiorniku Kryspinów 

100 
Wędkarz  posiadający składkę  Górska pełną, Górska niepełną  
lub Nizinna niepełną nabywa uprawnienia do połowu ryb na 
Zbiorniku 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiorniku Kryspinów 

100 

Wędkarz posiadający składkę Górska niepełna nabywa uprawnie-
nia do połowu ryb  na odcinku  rzeki Raby od mostu drogowego 
w  Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy 
od mostu kolejowego(przy ulicy Mostowej) w Zabierzowie powy-
żej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach 

Członek PZW posiadający składkę 
roczną na niepełny zakres wód 

może ją uzupełnić poprzez odpo-
wiednią składkę uzupełniającą ( na 
składkę uzupełniającą nie ma ulg 
za wyjątkiem opłaty 50 zł pkt.2 ) 

150 

Wędkarz  posiadający składkę Nizinna pełna lub Nizinna niepełna 
nabywa uprawnienia do połowu ryb na odcinku rzeki Raby od mo-
stu drogowego w  Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie 
oraz rzeki Rudawy od mostu kolejowego w Zabierzowie powyżej 
drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach. 

 

Wykaz wód nizinnych Okręgu PZW Kraków  
 

 Wody zawarte w składce nizinnej niepełnej: 
 

- Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia Raby 
- Dłubnia - od ogrodzenia ujęcia wody w Raciborowicach do ujścia do Wisły, wraz z zalewem 

Zesławickim. 
- Skawinka - od połączenia z Cedronem do ujścia do Wisły. 
- Rudawa - od jazu w Mydlnikach do ujścia do Wisły. 
- Wilga - od mostu na ul. Kąpielowej w Krakowie do ujścia do Wisły. 
- Drwinka - od źródeł do ujścia. 
- Drwinia Długa - od źródeł do ujścia. 
- Kanał Łączany - na całej długości. 
- Potok Kościelnicki – od żródeł do ujścia. 

http://www.pzw.krakow.pl/
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- Regulka – od nieczynnego stopnia w miejscowości Okleśna do ujścia do 

Wisły. 
- Sanka - od mostu drogowego na trasie Kraków – Liszki do ujścia do Wisły. 
- Serafa -od źródeł do ujścia . 
- Sosnówka - od źródeł do ujścia . 
- Szreniawa -od mostu w miejscowości Stogniowice do ujścia do Wisły. 
- Przylasek Rusiecki - zbiorniki nr 1, 7, 12, 13, 14 
- Zbiornik Budzyń -  część użytkowana przez PZW.  
- Zbiornik Jeziorzany . 
- Zbiorniki Brzegi nr 1 i 3 . 
- Zbiornik Bagry 

 
Składka nizinna pełna - oprócz powyższych zbiorników zawartych w składce nizinnej niepełnej jest po-
szerzona o zbiorniki 2, 3, 9 w Przylasku Rusieckim oraz zbiornik Kryspinów.   
 

Wykaz wód górskich Okręgu PZW Kraków 
 
Zawarte w składce górskiej niepełnej: 
 

- Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek” –przynęty sztuczne i roślinne. 
- Cedron -od źródeł do ujścia do Skawinki – przynęty sztuczne i roślinne. 

            -     Dłubnia -od mostu drogowego w miejscowości Wysocice do północnej strony ogrodzenia                    
strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Raciborowicach – przynęty sztuczne.    

- Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola 
Radziszowska – przynęty sztuczne i roślinne. 

- Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Ra-
dziszowska – przynęty sztuczne i roślinne. 

- Krzeszówka – od połączenia z Dulówka do połączenia z Racławką (Rudawką) 
- Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia do Wisły – 

przynęty sztuczne. 
- Raba -od mostu drogowego w Gdowie do ujścia potoku Stradomka – przynęty sztuczne i ro-

ślinne. 
- Regulka - od źródeł do nieczynnego stopnia wodnego  w  miejscowości Okleśna –przynęty 

sztuczne i roślinne. 
- Rudawa – od połączenia Racławki (Rudawki) z Krzeszówką do mostu kolejowego w Zabie-

rzowie w pobliżu ul.. Mostowej, powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice. 
- Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia do Wisły –przynęty sztuczne 

i roślinne. 
- Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do mostu drogowego na trasie 

Kraków – Liszki –przynęty sztuczne i roślinne. 
- Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia potoku Cedron – 

przynęty sztuczne i roślinne. 
- Stradomka -od źródeł do ujścia do Raby – przynęty sztuczne. 
- Szreniawa -od źródeł do ujścia potoku Ścieklec –  przynęty sztuczne oraz od ujścia potoku 

Ścieklec do mostu w m. Stogniowice przynęty sztuczne i roślinne. 
- Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice – przynęty 

sztuczne. 
- Wilga -od źródeł do mostu na ul. Kąpielowej w Krakowie – przynęty sztuczne i roślinne. 

Składka górska pełna - oprócz powyższych wód zawartych w składce górskiej niepełnej jest poszerzo-
na o odcinki C&R  „złów i wypuść” na rzece Rabie od mostu drogowego w Dobczycach do mostu w dro-
gowego w Gdowie , Rudawie od mostu kolejowego w Zabierzowie w pobliżu ul.. Mostowej,  powyżej 
drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Szczyglicach oraz odcinek Rudawy z możliwością zabierania 
ryb od jazu w Szczyglicach do jazu w Mydlnikach.   
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-) Szczegóły zasad wędkowania w informatorze wód górskich dostępnych na stronie inernetowej 
pod adresem www.pzw.krakow.pl 

 
Pozostałe opłaty w Okręgu PZW Kraków 
 

Upoważnia do połowu ryb w następujących wodach 
Okręgu PZW Kraków : 

Dla: Rodzaj składki 
Wszystkie wody 

Wszystkie wody 
Górskie 

Wszystkie wody 
Nizinne 

Osoby 
nie zrzeszonej 

Opłata za wędkowanie 
roczna 

600 zł * 500 zł 400 zł 

Członka PZW Opłata jednodniowa  50 zł 40 zł 

Członka PZW Opłata trzydniowa  100 zł 80 zł 

Osoby 
nie zrzeszonej 

Opłata jednodniowa  80 zł 60 zł 

 
* - z wyjątkiem łowisk specjalnych 

 
Przy opłacie jednodniowej i trzydniowej przyjmujemy okres połowu od godz. 0.00 dnia wystawienia zezwolenia do 
godz. 24.00 ostatniego dnia połowu. Obowiązuje rejestr połowu opłaty okresowej dostępny w punktach sprzedaży 
lub do pobrania na stronie  internetowej www.pzw.krakow.pl zakładka opłaty.  
    
OPŁATA ZA POSTÓJ PRZYCZEP 
 

Rodzaj składki Opłata za postój przyczep na wodach stojących Okręgu PZW Kraków 

Opłata jednodniowa 10 zł 

Opłata miesięczna 80 zł 
      

Opłata za postój dotyczy wszystkich rodzaju przyczep. Bloczek opłaty powinien być umieszczony w wi-
docznym miejscu.  Brak stosownych opłat będzie skutkowało usunięciem przyczep na koszt właściciela 
przez odpowiedzialne służby.  
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 
 
 Wysokość opłaty w zł. 
Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)  bezpłatnie 
Pozostali  20,00 
 

POROZUMIENIE 
Porozumienie Kraków – Bielsko Biała 
Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w 
macierzystych Okręgach , mają prawo do wykupienia   50 % składki członkowskiej okręgowej w Okręgu zawierają-
cym porozumienie na podstawie której mają prawo do wędkowania na części wód otwartych Okręgu. 
 
Ustala się wysokość składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w porozumieniu: 

o członkowie Okręgu PZW Kraków wnoszą opłatę na wody Okręgu PZW Bielsko Biała  
w wysokości  50  zł. 

o członkowie Okręgu PZW Bielsko Biała wnoszą opłatę na wody nizinne niepełne (wody ni-
zinne za wyjątkiem zbiorników 2,3,9 w Przylasku Rusieckim oraz zbiornika Kryspinów ) w 
wysokości 50 zł lub wody górskie niepełne (wody górskie i nizinne za wyjątkiem odcinka 
rzeki Raby od mostu drogowego w  Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki 
Rudawy od mostu kolejowego w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu 
w Mydlnikach, Zbiorników 2,3,9 w Przylasku Rusickim  i Zbiornika Kryspinów ) w wysokości 
75 zł. Pozostałe opłaty według dopłat obowiązujących w Okręgu PZW Kraków.  

 
Przy porozumieniu nie obowiązują ulgi.  

http://www.pzw.krakow.pl/
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