
Załącznik do Uchwały Zarządu  Okręgu PZW Szczecin  

                                                     Nr 10/2013 z dnia 07.10.2013r. 
 

 

TABELA  SKŁADEK  ROCZNYCH na 2014r.   
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego 

 

 

PŁATNE  JEDYNIE  W  KOŁACH  PZW  – wykaz Kół Okręgu Szczecin na stronie internetowej  

składki roczne ważne są na rok kalendarzowy od  01 stycznia 2014r. –  31 grudnia 2014r. 

 

 

 

 
RODZAJ SKŁADEK 

 
PODSTAWOWA  

 

 
ULGOWA/* 

 
UCZESTNIK  

do 16 lat 

ZŁOTA 
ODZNAKA               

Z WIEŃCAMI 

 Składka członkowska (x) 68 zł 34 zł 17 zł 17 zł 

 Wpisowe  25 zł 25 zł 12 zł 25 zł 

 Legitymacja członkowska PZW  5 zł 5 zł 0 zł 5 zł 

 Nizinna podstawowa tylko na 2 wędki z brzegu 110 zł 70 zł ---- ---- 

 Nizinna na 2 wędki z brzegu lub spinning  (x) 125 zł ---- ---- ---- 

 Nizinna na jedno wybrane jezioro,  

albo na Rzekę Odrę obwód nr 5  

(na 2 wędki z brzegu lub spinning)  (x) 

 

 

86 zł 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

    Górska na 2 wędki z brzegu lub spinning  (x)  

 opłata ta zawiera też wody nizinne  

 

140 zł 

 

85 zł 

 

20 zł  

w tym Łódź i Troling 

 

40 zł 
 

 Dopłata na połów z ŁODZI  /środka pływającego/ 

 dotyczy wód nizinnych i górskich  (x)  
50 zł 50 zł ---- 50 zł 

 Dopłata na TROLING /*  

 dotyczy wód nizinnych i górskich 

 /* ważna wyłącznie z wykupioną składką członkowską,     

składką na łódź oraz spinning – patrz  (x) 

 

80 zł 

 

80 zł 

 

 

 

---- 

 

 

80 zł 

 

Aby wędkować na wodach PZW należy wykupić składkę członkowską oraz składkę okręgową nizinną, bądź górską. 

Przypominamy, że składka okręgowa górska zawiera w sobie składkę nizinną. 



Załącznik do Uchwały Zarządu Okręgu PZW Szczecin 

Nr 10/ 2013 z dnia 07.10.2013r. 

 
 

TABELA  SKŁADEK  OKRESOWYCH 2014 rok 
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego 

 

PŁATNE  NA  KONTO  PZW  SZCZECIN   35 1240 3813 1111 0000 4375 6719 

składki okresowe ważne są od daty do daty, natomiast składki roczne na rok kalendarzowy 01.01. - 31.12. 

 
 
 

 

Dla  CZŁONKÓW  PZW 

którzy mają wykupioną składkę członkowską na 

bieżący rok kalendarzowy 01.01.2014r. – 31.12.2014r. 

 

 
 

 

Dla  NIEZRZESZONYCH  i  CUDZOZIEMCÓW 

osoba która posiada kartę wędkarką/* ale nie wykupiła składki 

członkowskiej  na bieżący rok kalendarzowy ważnej od 01.01.-31.12.2014r. 

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE 
 

 
NIZINNE 

 

 
GÓRSKIE 

 

 

ZEZWOLENIA OKRESOWE 
 

NIZINNE  
 

GÓRSKIE  

 

1 dzień - 2 wędki z brzegu lub spinning 15 zł 20 zł   1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning  24 zł 33 zł 

1 dzień - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź 25 zł  30 zł   1 dzień – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź 39 zł 48 zł 

 3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning 26 zł  37 zł   3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning 44 zł 53 zł 

 3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź  36 zł  47 zł   3 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź 59 zł 68 zł 

 7 dni - 2 wędki z brzegu lub spinning 40 zł  52 zł   7 dni - 2 wędki z brzegu lub spinning 63 zł 82 zł 

 7 dni - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź  50 zł 62 zł   7 dni - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź  78 zł  97 zł 

 14 dni  - 2 wędki z brzegu lub spinning    51 zł  64 zł   14 dni – 2 wędki z brzegu lub spinning 83 zł 100 zł 

 14 dni  - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź 61 zł  74 zł   14 dni  - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź 98 zł 116 zł 

   1 miesiąc – 2 wędki z brzegu lub spinning 115 zł  126 zł  

    1 miesiąc – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź 140 zł  151 zł  

    3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning 141 zł 155 zł 

    3 miesiące – 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź 180 zł 195 zł 

 
 
 
 

/*Karta wędkarska- z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz Cudzoziemcy  przebywający  w  Polsce czasowo. 



 

1. EGZAMIN  na  KARTĘ  WĘDKARSKĄ należy zdać w Kołach PZW Szczecin według miejsca swojego zameldowania  

(wykaz Kół Wędkarskich - na stronie w zakładce KOŁA).                                                                            
 

             Koszt  egzaminu  na  kartę  wędkarską:  

 Dorośli        36,90  zł  

 Emeryci, renciści oraz młodzież od 16-24 lat    18,45  zł 

 Kobiety i młodzież do 16 lat        bezpłatnie 
 

 

 

2. ULGI w składkach Członkowskich –  

Uchwalone przez Zarząd Główny PZW w Warszawie - Uchwałą Nr 220 z dnia 31.08.2013r. 
 

Członkowska  ulgowa  50%  za  34 zł  
 

 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. ULGI  w  składkach  Okręgowych  /nizinnych i górskich/  rocznych  

Uchwalone przez Zarząd Okręgu PZW Szczecin - Uchwałą Nr 10/ 2013 z dnia 07.10.2013r. 
 

 

 Prawo do ulgi w składce okręgowej (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:  
 

 ukończyły – kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat,   

 odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, 

 młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci,  

 bezrobotni na zasiłkach lub bez prawa do zasiłku po okazaniu zaświadczenia z Urzędu Pracy /przy znaczku należy wpisać datę rejestru/ 

 emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1.100 zł. brutto. 

 

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego w czasie kontroli powinna posiadać przy sobie dokument uprawniający do zastosowania tej 

ulgi i wpis do legitymacji członkowskiej potwierdzonej przez Skarbnika Koła. 
 

Członek HONOROWY zwolniony jest z opłat Okręgowych /na podstawie wpisu do legitymacji PZW /dokonanego przez Biuro Okręgu 

PZW Szczecin/.  
 

Członek UCZESTNIK do 16 lat wykupujący opłatę roczną w naszym Okręgu – może w ramach tej opłaty wędkować na wodach 

wszystkich Okręgów w całej Polsce - Uchwała Zarządu Głównego PZW w Warszawie Nr 103 z dnia 27.09.2008r. 

http://www.pzwszczecin.com/


 

 

4. POROZUMIENIA   na rok  2014  
 

Okręg PZW Szczecin zawiesił członkostwo w tzw. Stefie I.  
Porozumienia dwustronne będą podpisywane jedynie w ramach możliwości wykupienia składek ulgowych rocznych.  
Listę Okręgów, z którymi zostały podpisane porozumienia podamy na naszej stronie internetowej w Aktualnościach oraz w 
zakładce Porozumienia pod koniec grudnia 2013r.    
 

 

5. ZASADY  WĘDKOWANIA          
 

1. Wymiary ochronne ryb - obowiązujące na wodach Okręgu  PZW   Szczecin:                                                    

 pstrąg  potokowy  do  35 cm                                                                                                                                     

 lipień  do  35 cm                                                                                                                                                                 

 płoć  do 15 cm /tylko w jeziorach Stara Dobrzyca i Czarnogłowy Duże i Średnie, w pozostałych  wodach  bez wymiaru 
ochronnego/. 

 

* Pozostałe wymiary i okresy ochronne ryb, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, patrz strona PZW Szczecin  
ZASADY WĘDKOWANIA → Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 
 

     2. Limity ilościowe /dobowe/ - obowiązujące na wodach PZW Szczecin :                                                                                        

 limit dzienny możliwy do zabrania z łowiska pstrąga potokowego i lipienia - łącznie 2 szt.                          

 całkowity  zakaz  zabierania  z  łowiska łososia                                                                                                         

 zakaz  zabierania: pstrąga potokowego, troci wędrownej i lipienia złowionych na   przynęty  roślinne i zwierzęce                                                                                                                                                             

*  Pozostałe   limity    ilościowe,   patrz   Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 

 

      



 

3. METODY połowu, obowiązuje:  

Stały zakaz spinningowania na rzece Świniec /w Kamieniu Pom./ od  01.01.  - 30.04. każdego roku  

W obwodzie rybackim Rzeki Odry Nr 5 wprowadza się dodatkowo ograniczenia w wędkowaniu, zmierzające do ograniczenia 

połowu metodą tzw. „SZARPAKA”:  

Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20g  /cały rok/. Zakaz nie dotyczy tzw. 
Metody DROP  SHOT, 

Zakaz spinningowania  w okresie od  01.01. – 30.04. każdego roku  na  wyznaczonych  obszarach :      
] 

 Odra Zachodnia – od Wyspy Zielonej  do granicy obwody na Trasie Zamkowej. 

 Kanał Parnicki - w granicach obwodu. 

 Odra Zachodnia – od ujścia Kanału Leśnego /Odyniec/ i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego  napięcia   w odległości ok. 300 m. 

poniżej mostu drogowo-kolejowego przy Dziewokliczu. 

 Odra Zachodnia – od mostu na Autostradzie Berlin- Szczecin do  śluzu Kanału Żeglińskiego przekop na wysokości Siadło Dolne. 

 Odra Wschodnia i Cegielinka – od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach. 

 

UWAGA - Do obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5 nie wlicza się: jezioro Portowe,  Kanał Rybny,  Kanał Regaliczka.  
 

Podstawa: Uchwała Zarządu Okręgu PZW Szczecin Nr 67/2007r. z dnia 10.09.2007r.   
 

 

 SANDACZ  - wymiar ochronny do 45 cm  (dot. wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5)     

 SZCZUPAK  - wymiar ochronny do 45 cm  (dot. wyłącznie obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5) 

 

Podstawa:   1./ Uchwała Nr 234 Zarządu Głównego PZW (z  dnia  05 października 2013r.) 

                     2./ Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Nr 17/2013  (z  dnia 07 października 2013r.) 
 

 

 

 



 

 

Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Rzeki Odry Nr 5 

W niżej wymienionych obszarach obowiązuje  całkowity zakaz połowu od  01.01. – 15.05. każdego roku 

 

1.  ODRA Zachodnia 2 km w górę od Przekopu Klucz - Ustowo (Skośnica) 2000 m 

2.  MIĘDZYODRZE 2 rozlewiska na północ od autostrady całe 

3.  MIĘDZYODRZE Kanał Obnica na południe od śluzy przy Przekopie Klucz - Ustowo 400 m 

4.  ODRA Wschodnia Kanał Klucki na zachód m. Szczecin - Klucz Na całej długości 

5.  REGALICA Kanał Cegielinka na zachód od m. Szczecin - Zdroje Na całej długości 

 

Obręby ochronne utworzone na wodach obwodu rybackiego Rzeki Rega nr 14 

 

1. 
 

    Od jazu stałego w miejscowości  Gryfice  do mostu betonowego GRYFICE Całoroczny zakaz wędkowania. 

2.      Przy urządzeniach śluzy piętrzącej w Trzebiatowie TRZEBIATÓW 

Zakaz wędkowania 
od 01 maja do 30 lipca oraz  
od 01 września do 15 lutego 

3.  

   

    Od  stacji  pomp  „Rega” ( biała pompa)  w rejonie  miejscowości  Trzebusz  
    do  mostu   drogowego  w Mrzeżynie. 

TRZEBIATÓW 
Zakaz wędkowania 

od 20 marca do 31 maja 

 

4. W Okręgu PZW w Szczecinie wyznaczono wody, na których obowiązują ograniczenia zawarte w „Wykazie wód 

krainy pstrąga i lipienia”,  patrz  WYKAZ   WÓD → Rzeki  Górskie Okręgu PZW Szczecin  

 

Za Zarząd Okręgu PZW Szczecin 
 

Prezes Zarządu Okręgu 

Emilian Pilch 


