
            Załącznik Nr 1  

            do uchwały Nr 67/XXXI/Z/18  

           ZO PZW w Białymstoku  

           z dnia 09.10.2018r.  

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ  

NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD  

NA 2019 ROK 

 

                                                                                                                                   Tabela nr 1 

L.p Treść Wysokość 

kwotowa 

w złotych 

Składka pełna 

1. Składka pełna (nizinna + kraina pstrąga i lipienia + trolling) 454,- 

Składka niepełna 

2. Składka niepełna (nizinna + kraina pstrąga i lipienia) 154,- 

3. Składka niepełna (nizinna + trolling) 413,- 

4. Składka niepełna (nizinna) 113,- 

Składka ulgowa*: 

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 

- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 

- mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 

- kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 

5. Składka pełna ulgowa (nizinna + kraina pstrąga i lipienia + trolling) 378,- 

6. Składka niepełna ulgowa (nizinna + kraina pstrąga i lipienia ) 78,- 

7. Składka niepełna ulgowa (nizinna + trolling) 357,- 

8. Składka niepełna ulgowa (nizinna) 57,- 

Składka ulgowa - członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 

9.  Składka pełna ulgowa (nizinna +  kraina pstrąga i lipienia + trolling) 338,- 

10. Składka niepełna ulgowa (nizinna + kraina pstrąga i lipienia) 38,- 

11. Składka niepełna ulgowa (nizinna + trolling) 328,- 

12. Składka niepełna ulgowa (nizinna) 28,- 

Składka uzupełniająca 

13. Kraina pstrąga i lipienia 41,- 

14. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa * 21,- 

15.  Kraina pstrąga i lipienia ulgowa – odznaka PZW złota z wieńcami  10,- 

16. Trolling 300,- 

 

  Uwaga: 

   1. Zwalnia się członków uczestników ze składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  

   2. Składka uzupełniająca trolling nie podlega żadnym ulgom. 

   3. Dobrowolna składka na młodzież – 2 zł 

   4. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód na 2019 rok będzie zwiększona               

     o 10 zł (znaczek P-7) członkom PZW, którzy nie zwrócą rzetelnie wypełnionego „Rejestru    

     Połowu za 2018 rok”. 

   5. Opłata za egzamin - 18,45 złotych – zwolnieni z opłaty – młodzież na podstawie ważnej 

      legitymacji  szkolnej. 
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Tabela składek okresowych dla członków PZW 

 
                                                                                                                  Tabela nr 2 

Okres połowu 

Składka okresowa          

na ochronę                               

i zagospodarowanie wód  

1 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 20,- 

3 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 40,- 

7 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 60,- 

30 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 90,- 

1 dniowa – wody nizinne 15,- 

3 dniowa – wody nizinne  30,- 

7 dniowa – wody nizinne 45,- 

30 dniowa – wody nizinne  70,- 
 Składka uzupełniająca 

1 dniowa - trolling 25,- 

3 dniowa - trolling                                                     40,- 

7 dniowa - trolling 70,- 

           
     Uwaga: 

     Składki okresowe nie podlegają żadnym ulgom 
 

 

Tabela opłat okresowych i całorocznych dla niezrzeszonych 
 

                                                                  Tabela nr 3 

Okres połowu 
Zezwolenie na amatorski 

połów ryb - niezrzeszeni 

1 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 38,- brutto 

3 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 76,- brutto 

7 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 114,- brutto 

30 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 170,- brutto 

całoroczna – kraina pstrąga i lipienia  330,- brutto  

1 dniowa – wody nizinne 28,- brutto 

3 dniowa – wody nizinne  57,- brutto 

7 dniowa – wody nizinne 85,- brutto 

30 dniowa – wody nizinne  133,- brutto 

całoroczna – wody nizinne 280,- brutto  
 Dopłata do zezwolenia 

1 dniowa - trolling 47,- brutto  

3 dniowa - trolling                                                     76,- brutto 

7 dniowa - trolling 133,-brutto 

całoroczna - trolling 450,- brutto 
 
 

Połów ryb metodą trollingową na wodach użytkowanych przez Okręg PZW                                                    

w Białymstoku, dozwolony jest od 01.06. do końca roku.  
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