
Uchwała nr 2/2013 Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu z dnia 03.10.2013r. 

 
pkt.4.b.  Zatwierdza się wysokość składek okręgowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem: 

 

Wysokości składek okręgowych w roku 2014 
 

Lp. Wysokość Zakres 

1. 190,- Składka roczna podstawowa pełna - (górska)   
                 Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami  

                dozwolonymi  przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 

                PZW z wyłączeniem  trolingu na wszystkich  wodach  

               śródlądowych płynących, zbiornikach  i zbiorniku w Lublińcu 

               Starym (również ze środków pływających) Okręgu przemyskiego  

2 95,- Składka roczna podstawowa ulgowa (górska 50%)   
                       - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 

                        - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 

                        - mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, 

      - kobiety po ukończeniu 60 roku życia 

3 45,- Składka roczna podstawowa uczestnika     

                     (upoważnia do wędkowania w całej Polsce) 

4 130,- Składka roczna ulgowa – (nizinna)    

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami 

dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 

PZW z wyłączeniem trolingu na wszystkich wodach nizinnych 

śródlądowych płynących, zbiornikach i zbiorniku w Lublińcu 

Starym (również ze środków pływających) Okręgu 

przemyskiego. 

5 65,- Składka roczna ulgowa  (nizinna - 50%)    
                       - młodzież szkolna i  studenci w  wieku 16-24 lat, 

                         - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 

                        - mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, 

      - kobiety wszystkie  

6 80,- Składka uzupełniająca na wody górskie     

7 40,- Składka uzupełniająca ulgowa 50%    
                       - młodzież szkolna i  studenci w wieku 16-24 lat, 

                          - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 

                         - mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, 

       - kobiety po ukończeniu 60 roku życia 

 

 

8 

   Roczna składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców 

200,- - nizinna  

300,- - górska  

 

 

 

 

 

 

 

9 

 Składki okresowe na wszystkie wody otwarte   

Wody nizinne 

20,- jednodniowa dla członków PZW 

35,- trzydniowa dla członków PZW (dni kolejno po sobie następujących) 

40,- jednodniowa dla niezrzeszonych  i cudzoziemców 
 (Wniesienie składki okresowej upoważnia do wędkowania ze środków pływających)  

 Wody górskie   

30,- jednodniowa dla członków PZW 

50,- trzydniowa dla członków PZW (dni kolejno po sobie następujących) 

55,- jednodniowa dla niezrzeszonych  i cudzoziemców 
 (Wniesienie składki okresowej upoważnia do wędkowania ze środków pływających)  

 

 

10 

 Opłata za egzamin na kartę wędkarską 

bezpłatnie dla członków uczestników 

bezpłatnie dla młodzieży uczącej się  w wieku 16-24 lat 

20,- dla pozostałych osób 



pkt. 12. Zatwierdza się porozumienie z Okręgiem PZW Tarnobrzeg. 
              Porozumienie dotyczy wyłącznie wód nizinnych w obwodach rybackich  
                za składką w wysokości 50,- zł. 

 

pkt. 13.  Zatwierdza się propozycję Okręgowej Rady ds. Młodzieży w sprawie akcji na 2014 rok       

dla nowo wstępujących  członków uczestników pod nazwą „Wypoczynek z wędką jako 

promocja zdrowego stylu życia”. Nowowstępujący członek uczestnik  w 2014 roku jest 

zwolniony z wszelkich innych opłat poza składka członkowską w kwocie 17,- zł + 1,- zł na 

ubezpieczenie. 

 

 

Uchwała z 21.11.2013r. Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu. 

 

1. Przystąpić do przetargu ograniczonego dla stowarzyszeń i klubów sportowych na 

dzierżawę zbiornika Wietlin o pow. 9,10 ha w dniu 20.12.2013r. 

2. Zatwierdzić porozumienie z Okręgiem PZW w Rzeszowie o nieodpłatnym 

udostępnieniu wód granicznych: 

-San od promu w m. Manasterz do ujścia rzeki Wisłok do Sanu stanowiących obwód 

  Okręgu PZW Przemyśl; 

-Wisłok od mostu w Białobrzegach do ujścia rzeki Wisłok do Sanu stanowiących  

  obwód Okręgu PZW Rzeszów. 

3. Zatwierdzić porozumienie z Okręgiem PZW Krosno na dotychczasowych zasadach. 
 

 


