
Uchwała Nr E-77/2021  
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy 

podjęta w dniu 02 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie: porozumienia przygranicznego z Okręgiem PZW Wrocław. 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy na podstawie § 47 pkt 28 Statutu 

PZW oraz uchwały nr 63/V/2019 Zarządu Głównego PZW z dnia 25 maja 2019 roku 

postanawia: 
 

§ 1 
 
W związku z użytkowaniem i gospodarowaniem przez Okręg PZW Legnica na wodach rzeki 

Odry w obwodach rybackich nr 7 i 8 oraz graniczącym z nami Okręgiem PZW Wrocław 

użytkującym i gospodarującym na rzece Odrze w obwodach rybackich nr 5 i 6 oraz 

współdziałaniem na terenie ww. obwodów rybackich Kół PZW z obu stron postanawia zawrzeć 

stosowne porozumienie przygraniczne. 

 

§ 2 

W ramach zawartego porozumienia przygranicznego Okręg PZW Legnica udostępni członkom 

Okręgu PZW Wrocław do uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką Obwód Rybacki rzeki 

Odry nr 7 i 8, a w zamian Okręg PZW Wrocław udostępni członkom Okręgu PZW w Legnicy 

do uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką Obwód Rybacki rzeki Odry nr 5 i 6. 

 

§ 3 

1. Z tytułu zawartego na 2022 rok porozumienia przygranicznego z Okręgiem PZW Wrocław 

ustalić dodatkową składkę okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW 

Legnica za amatorski połów ryb wędką w rzece Odrze w obwodach rybackich nr 7 i 8 przez 

członków Okręgu PZW Wrocław w wysokości 60,00 zł. 

2. Prawo do amatorskiego połowu ryb na zasadzie wzajemności nabywają członkowie 

Okręgów PZW – stron porozumienia, którzy wykupią w macierzystym okręgu składkę 

członkowską ogólnozwiązkową i składkę członkowską okręgową pełną na ochronę i 

zagospodarowanie wód oraz wykupią składkę w wysokości określonej w § 3 ust. 1 w 

drugim okręgu, na podstawie której wędkarz otrzyma zezwolenie w okręgu będącym stroną 

porozumienia. 

3. Członków Okręgu PZW Legnica i Okręgu PZW Wrocław podczas wędkowania w wodach 

drugiego okręgu obowiązuje stosowanie Rejestru Połowów oraz Zasad Amatorskiego 

Połowy Ryb obowiązujących w tym okręgu. 

 

§ 4 

Zawrzeć porozumienie na okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 6  
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Legnicy nr 

125/2017 z dnia 23.11.2017 r. 


