UWAGA WĘDKARZE
Wychodząc naprzeciw Waszym postulatom począwszy od 2019 roku zlikwidowaliśmy zezwolenia na strefy wód w zamian za to znaczne obniżyliśmy ceny zezwoleń na wędkowanie na wszystkich udostępnionych do tego wodach Gospodarstwa, to jest na 38 łowiskach obejmujących łącznie powierzchnię prawie
3 tys. ha, poczynając od akwenów okolic Wolsztyna, poprzez wody rejonu Zbąszynia, na jeziorach, zalewach i ciekach znajdujących się w pobliżu Świebodzina kończąc (patrz pliki z mapkami naszych wód). Obecnie cena zezwolenia na wszystkie
wody Gospodarstwa to równowartość zezwoleń na zaledwie 2 -3 pojedyncze
łowiska. W związku z tym prosimy pamiętać o ewentualności opłacalnego nabycia
w sezonie 2021 zezwolenia na wszystkie łowiska udostępnione przez nas do amatorskiego połowu ryb, biorąc dodatkowo pod uwagę, że składki członkowskie i za
wędkowanie w PZW stale rosną (wysokość cen naszych zezwoleń kolejny rok nie
ulega zmianie) oraz fakt, iż to stowarzyszenie, w odróżnieniu od gospodarstw rybackich w naszym kraju nie płaci od nich w ogóle podatku VAT (23%).

CENNIK ZEZWOLEŃ CAŁOSEZONOWYCH
Obra w ZbąszySposób połowu /łowisko - grupa cenowa/ niu; Kanał Ołobok
wartość zezwolenia
nr 0, nr 1, Dojca,
Szarka

II grupa

III grupa

Połów z brzegu i z lodu w porze dziennej

45,-

135,-

155,-

165,-

350,-

Połów z brzegu z porą nocną 1, 3

X

170,-

200,-

220,-

420,-

65,-

150,-

180,-

240,-

440,-

X

190,-

230,-

280,-

480,-

Połów ze sprzętu pływającego 2
oraz z brzegu i z lodu w porze dziennej
Połów z łodzi 2 i z lodu w porze dziennej
oraz z brzegu z porą nocną 1, 3
Dopłata do pory nocnej z brzegu 1, 3
1

I grupa

Wszystkie
udostępnione
wody Gospodarstwa

Jedno łowisko poza Obrą w Zbąszyniu,
Kanałem Ołobok nr 0, nr 1, Dojcą i Szarką

X

60,-

80,-

- dotyczy jezior: Niesłysz, Wilkowskiego, Lubinickiego (Poznańskiego), Cibórz, Łąkie, Ołobok, Lubogóra, Niedźwiedno, Grójeckiego,
Wolsztyńskiego, Berzyńskiego, Obrzańskiego, Chobienickiego, Wielkowiejskiego, Kopanickiego, Wąchabno oraz Kanału Chobienickiego (Grójeckiego), zbiorników (zalewów) i kanałów (odcinków) Ołoboku nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, Zbiornika nr 10, a także rozlewisk Obry
koło J. Kopanickiego;2 – połów z łodzi zabroniony na J. Lubinickim, Obrze od mostu w Małej Wsi do J. Wielkowiejskiego z jej
rozlewiskami, na zbiornikach i kanałach Ołoboku nr 0, nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9, na Kanale Chobienickim, Szarce, Dojcy i na
pozostałych ciekach; 3 – połów z porą nocną dozwolony od wschodu słońca do jego następnego wschodu w każdej z dób okresu
zezwolenia.

