
 

         TABELA  SKŁADEK I OPŁAT WĘDKARSKICH 
                         w Okręgu PZW Legnica 
                                   na rok 2021 

 

Lp. R o d z a j   ś w i a d c z e n i a Wysokość kwotowa składek 

1.  Składka członkowska: 

 

 

a) normalna 100,00 

 

b) ulgowa (młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat, odznaczeni  
    srebrną  i złotą odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem   
    posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  i kobiety od 60 roku życia  
    pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat ) 

50,00 

 c) ulgowa (członkowie uczestnicy do lat 16) 25,00 

 d) ulgowa (członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami) 25,00 

2.  Wpisowe: 

 
 
a) członka zwyczajnego PZW  25,00 

 b) członka uczestnika PZW (do 16 lat) 1,00 

3.  Opłata egzaminacyjna: 

 
 
a) osoby pełnoletnie 30,00 

 b) młodzież szkolna do 18 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej) bezpłatnie 

4.  Legitymacja członkowska 

  a) członkowie PZW 5,00 

  b) członkowie uczestnicy PZW (do 16 lat) bezpłatnie 

5.  Okręgowa składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód: 

 

 
1) roczna pełna uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych i w wodach krainy  
    pstrąga i lipienia (w tym ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnymi z Regulaminem 
    Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem 

 

a) pełna 160,00 

b) pełna ulgowa  członkowie PZW zrzeszeni  w  innych okręgach na podstawie 
zawartych porozumień dwustronnych)      

120,00 

c) pełna ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia) 110,00 

d) pełna ulgowa (odznaczeni srebrną odznaką PZW) 100,00 

e) pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką PZW, kobiety bez względu na wiek  

i staż w PZW, młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat)  
80,00 

f) pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami, członkowie PZW  

od 80 roku życia, członkowie uczestnicy) 
20,00 

g) pełna ulgowa (Członkowie Honorowi PZW) bezpłatnie 

 2) roczna niepełna 

 
a) niepełna – wody nizinne (składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego  
    połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu , metody połowu zgodne z    
    Regulaminem Amatorskiego połowu Ryb i Zezwoleniem) 

140,00 

 
b) niepełna – wody górskie (składka uprawniająca do amatorskiego połowu ryb  
    w wodach krainy pstrąga i lipienia metodą muchową i spinningową) 

150,00 

  3) roczna uzupełniająca 

  
a) składka uzupełniająca uprawniająca do wędkowania ze środków pływających  
    na wodach nizinnych po wykupieniu składki członkowskiej i składki na ochronę 
    i zagospodarowanie wód nizinnych 

20,00 

 
.  

 



 

Lp.                                              R o d z a j      ś w i a d c z e n i a 
                     I l o ś ć    d n i 

 i wysokość kwotowa składek i opłat 

 6. Okresowa okręgowa składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód dla członka PZW 

M e t o d a  1 dzień      3 dni     7 dni 

a) składka niepełna uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych  

z brzegu (metody wędkowania zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb  

i Zezwoleniem) 

      30,-        60,-      100,- 

b) składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie 

wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych 
      40,-        70,-      120,- 

c) składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową 

na wodach krainy pstrąga i lipienia 
      50,-      100,-      140,- 

d) składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową  

na udostępnionych do tej metody wodach 
      50,-      100,-      140,- 

e) składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie 

z Zezwoleniem 
      60,-      120,-      180,- 

 7. Opłaty okresowe i roczne na ochronę i zagospodarowanie wód dla niezrzeszonych w PZW 

                                                          M e t o d a 1 dzień   3 dni   7 dni Roczna 

a) opłata niepełna uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych 

z brzegu (metody wędkowania zgodnie z Zasadami Amatorskiego Połowu Ryb  

Zezwoleniem 

    40,-    90,-    160,-    350,- 

b) opłata niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na dwie 

wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową na wodach nizinnych  

zgodnie z Zasadami Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem 

    70,-   110,-    180,-    380,- 

c) opłata niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub 

spinningową na wodach krainy pstrą i lipienia zgodnie z Zasadami Amatorskiego  

Połowu Ryb i Zezwoleniem 

    90,-   160,-    250,-    400,- 

d) opłata niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową  

na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych zgodnie z Zasadami  

Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem 

    90,-   160,-    250,-      x 

f) opłata pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania  

zgodnie z Zasadami Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem 
  110,-   220,-    280,-    460,- 

 

 

 

 


