
 

Uchwała nr 20 

Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach 

z dnia 19 listopada 2017 roku 
 

 

w sprawie: składki na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2018 

 

Na podstawie §47 pkt 8 Statutu PZW, w oparciu o uchwałę XII Okręgowego Zjazdu Delegatów 

Kół PZW Okręgu siedleckiego z 02 kwietnia 2017 r. oraz uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium 

Zarządu Głównego PZW z 4 listopada 2017 r.,  Zarząd Okręgu PZW w Siedlcach uchwala:   

 

§ 1 

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 roku ustala się w następujących 

wysokościach: 

1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, pełna ................................................... - 110,00 zł 

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgów PZW wymienionych w wydanym 

zezwoleniu. 

2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, pełna 50% ..........................................  - 55,00 zł 

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgów PZW wymienionych w wydanym 

zezwoleniu. 

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych Okręgu PZW w Siedlcach wędkarzy Okręgów 

PZW, z którymi podpisano porozumienie, po opłaceniu składki w okręgu macierzystym 

3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód, okresowa dla członków PZW: 

 1 dzień - 15,00 zł, 

 3 dni    -  30,00 zł, 

 7 dni    -  45,00 zł. 

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych wyłącznie Okręgu PZW w Siedlcach. 

 

Polecenie zapłaty, zezwolenie oraz rejestr połowów należy pobrać ze strony internetowej Okręgu 

PZW w Siedlcach – www.pzw.org.pl/siedlce  

4. Opłata na ochronę i zagospodarowanie wód, okresowa dla osób niezrzeszonych  

i obcokrajowców: 

 1 dzień - 30,00 zł, 

 3 dni    -  60,00 zł, 

 7 dni    -  90,00 zł. 

Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi przez Regulamin Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW na wodach ogólnie dostępnych wyłącznie Okręgu PZW w Siedlcach. 

Polecenie zapłaty, zezwolenie oraz rejestr połowów należy pobrać ze strony internetowej Okręgu 

PZW w Siedlcach – www.pzw.org.pl/siedlce  

 

§ 2 

1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna 50%, obowiązuje wędkarzy spełniających 

warunki stosowania zasad ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej, uchwalonej przez  

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów. 

2. Członkowie PZW wyróżnieni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami oraz członkowie uczestnicy 

zwolnieni są z wnoszenia składki na ochronę i zagospodarowanie wód. 

 

 

http://www.pzw.org.pl/siedlce
http://www.pzw.org.pl/siedlce


 

§ 3 

5. Opłata egzaminacyjna ...................................................................................................  - 20,00 zł 

Na postawie Uchwały Nr 8/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 4 listopada 2017 r. 

ustala się, że z opłaty egzaminacyjnej zwolniona jest młodzież do lat 16. 

 

§ 4 

Na postawie Uchwały Nr 103, pkt 7, Zarządu Głównego PZW z dnia 27 września 2008 r. ustala się, 

że składka na zagospodarowanie i ochronę wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go 

do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych na terenie całego kraju po otrzymaniu zezwolenia 

od gospodarza wody. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Członek ZO PZW w Siedlcach      Wiceprezes ZO PZW w Siedlcach 

 

       Zbigniew Kowalczyk         Jerzy Szczęśniak 

 


