
OKRĘG PZW ZAMOŚĆ
TABELA SKŁADEK I OPŁAT WĘDKARSKICH NA

ROK 2017

OPŁATA EGZAMINACYJNA

- podstawowa     - 20,00 zł 

 młodzież szkolna i kobiety – zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
w  2017 r.

Lp Treść Wysokość kwotowa
w złotych

1. Składka członkowska 86,00
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną, złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,
4) kobiety od 60 roku życia

43,00

3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 

22,00

4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członek uczestnik PZW i kobiety

25,00 

Zwolnieni
5. Legitymacja członkowska 5,00 

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.



                                                                                Zatwierdzone Uchwałą ZO PZW w Zamościu nr 31/2016

                                                             

WODY NIZINNE
Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł)

1. Składka nizinna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 100

2. Składka ulgowa nizinna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 50

3. Składka członka uczestnika nizinna niepełna na ochronę i 
zagospodarowanie wód

25

4. Składka uzupełniająca nizinna na ochronę i zagospodarowanie wód – 
zbiorniki powyżej 100 ha

80

5. Składka nizinna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód – 
wszystkie wody nizinne / nizinna + zbiornik Nielisz/

160

6. Składka nizinna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód – 
wszystkie wody nizinne/ nizinna + zbiornik Nielisz/

110

7. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody nizinne 20

8. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody nizinne 40

Opłata dla niezrzeszonych w PZW

9. Opłata za 1 dzień wędkowania 30

 Składka  nizinna  niepełna  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  (100  zł)  upoważnia  do
wędkowania  na  wszystkich  wodach  nizinnych  ogólnodostępnych  (nie  dotyczy  zbiornika
Nielisz)

 Składkę  ulgową  nizinną  niepełną  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  (50  zł)  wnoszą
członkowie PZW, tj.  młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat,  odznaczeni srebrną, złotą
odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

 Składkę  członka  uczestnika  nizinną  niepełną  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  (25  zł)
wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia,

 Składkę uzupełniającą nizinną na ochronę i zagospodarowanie wód – zbiorniki powyżej 100 ha
(80  zł)  wnoszą  członkowie  PZW,  którzy  chcą  wędkować  na  zbiornikach  powyżej  100  ha
(zbiornik Nielisz). 

 Składka  nizinna  niepełna  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  –  wszystkie  wody  nizinne/
nizinna + zbiornik Nielisz/ (160 zł) wnoszą wędkarze, którym nie przysługują ulgi, upoważnia
ona do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych – rzeki i zbiorniki

 Składka  nizinna  niepełna  ulgowa  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  –  wszystkie  wody
nizinne/ nizinna + zbiornik Nielisz/ (110 zł) wnoszą wędkarze tj. młodzież szkolna i studenci od
16 do 24 lat, odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od
65 lat. Składka ta upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych i zbiornikach.

WODY GÓRSKIE
Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł)

1. Składka górska niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 120

2. Składka ulgowa górska niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód 85

3. Składka członka uczestnika górska niepełna na ochronę i 
zagospodarowanie wód 45

4. Składka okresowa na 1 dzień wędkowania na wody górskie 25

5. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody górskie 60

Opłata dla niezrzeszonych w PZW



6. Opłata za 1 dzień wędkowania 30

 Składka  górska  niepełna  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód (120  zł)  upoważnia  do
wędkowania na wszystkich wodach górskich.

 Składka  ulgowa  górska  niepełna  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  (85  zł)  wnoszą
członkowie PZW, tj.  młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat,  odznaczeni srebrną, złotą
odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65  roku życia,

 Składka  członka  uczestnika  górska  niepełna  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  (45  zł)
wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia. 

SKŁADKI ROCZNE NA WSZYSTKIE WODY OGÓLNODOSTĘPNE
Wędkarze  opłacający  składki  Okręgu  PZW w  Zamościu mają  możliwość  opłacenia

składki na wszystkie wody (nizinne, górskie, zbiorniki powyżej 100 ha – Nielisz).
Lp. Rodzaj składki Wysokość (zł)
1. Składka roczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód – 

wszystkie wody 
250

2. Składka roczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód - 
wszystkie wody

175

3. Składka roczna pełna ulgowa promocyjna na ochronę i 
zagospodarowanie wód - wszystkie wody

  15

4. Składka roczna pełna członka uczestnika na ochronę i 
zagospodarowanie wód - wszystkie wody

  65

5. Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wszystkie wody   30
6. Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wszystkie wody   50

Opłata dla osób niezrzeszonych w PZW
7. Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkich wodach   45

 Składka  roczna  pełna  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  (250  zł)  –  wszystkie  wody
upoważnia  do  wędkowania  na  wszystkich  wodach  nizinnych  ogólnodostępnych,  wodach
górskich i zbiorniku Nielisz,

 Składkę roczną pełną ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód (175 zł) - wszystkie wody
wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną ,
złotą odznaką PZW, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia, 

 Składka  roczna  pełna  ulgowa  promocyjna  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  (15  zł) -
wszystkie  wody wnoszą członkowie  PZW odznaczeni  złotą  odznaką PZW z wieńcami  oraz
członkowie  PZW  korzystający  z  promocji  „WĘDKUJ  ZA  GROSZE”  powyższa  składka
upoważnia  w/w  osoby  do  wędkowania  na  wszystkich  wodach  Okręgu  PZW w  Zamościu
(nizinnych i górskich)

 Składkę  roczną  pełną  członka  uczestnika  na  ochronę  i  zagospodarowanie  wód  (65  zł) -
wszystkie wody wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia. 

                                      

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód roczne przyjmowane są u skarbników Kół. Opłaty
okresowe przyjmowane są u skarbników Kół, w Okręgu PZW lub mogą być wnoszone w formie
przelewu bankowego, internetowego bądź opłacane na poczcie. W przypadku składki okresowej lub
opłaty  dokonanej  przelewem  lub  na  poczcie  wędkarz  zobowiązany  jest  do  wydrukowania
okresowego  zezwolenia  i  rejestru  pobranego  ze  strony  Okręgu  PZW  w  Zamościu,  które
upoważniają do wędkowania wraz z potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty.
     
Wprowadza się opłatę za wydanie  rejestru połowu ryb w wysokości 2,00 zł oraz składkę z tytułu
ubezpieczenia wędkarzy od  NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w wysokości 1,00 zł.


