
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/Z.O./2011 z 4 kwietnia 2011 r. 
CENNIK MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO – WIOSNA 2011 

produkcja z ośrodków własnych (ZR Janowo, OZ Halinów, OR Wierzbica -  Zatory, OZ Wilamowo) 

1. Szczupak wylęg Ŝerujący 0,02 zł/szt 

2. Szczupak narybek letni 0,096 zł/szt. 

3. Sandacz narybek letni 0,096 zł/sz 

4. Sieja narybek letni 0,5 zł/szt 

5. Sielawa wylęg Ŝerujący 0,004 zł/szt 

6. Jaź wylęg Ŝerujący 0,007 zł/szt 

7. Jaź narybek letni 0,07 zł/szt 

8. Jaź narybek 13,00 zł/kg 

9. Jaź kroczek 11 zł/kg 

10.  Brzana narybek letni 0,7 zł/szt 

11.  Boleń wylęg Ŝerujący 0,015 zł/szt 

12.  Boleń narybek letni 0,20 zł/szt 

13.  Kleń wylęg Ŝerujący 0,03 zł/szt 

14.  Kleń narybek letni 0,25 zł/szt 

15.  Karp narybek 11,00 zł/kg 

16.  Karp wymiarowy 9,00 zł/kg 

17.  Karp kroczek 9,50 zł/kg 

18.  Lin narybek 13,00 zł/kg 

19.  Lin kroczek 13,00 zł/kg 

20.  Karaś sreb. nar. 5,00 zł/kg 

21.  Karaś sreb. kr. 5,00 zł/kg 

22.  Karaś pospolity nar. 11,00 zł/kg 

23. Szczupak nar. jesienny 18,00 zł/kg 

24.  Sandacz narybek jesienny 30,00 zł/kg 

25.  Tołpyga kroczek 8,00 zł/kg 

                                                                            załącznik nr 2 do Uchwały Nr 90/Z.O./2011 z 4 kwietnia 2011 r. 
 

Cenniki usług obowiązujących na łowiskach specjalnych w OZ Halinów, OR Wierzbica                       

i ZR Janowo w 2011 r. 

Łowisko specjalne w Halinowie 

Wędkowanie: 

1.Opłata za wędkowanie od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00 (z wyjątkiem dni świątecznych – soboty, 

niedziele, dni wolne od pracy) 

Członkowie PZW – 20 zł 

Niezrzeszeni – 25 zł 

MłodzieŜ do 13 lat – 15 zł 

Osoby towarzyszące – 10 zł 



 

lub naliczanie godzinowe: 

Wędkujący – 8 zł/ha 

Osoby towarzyszące – 4 zł/ha 

 

2. Opłata za wędkowanie w dni świąteczne (soboty, niedziele, dni wolne od pracy)  w godzinach 6.00 – 20.00  

 

Członkowie PZW – 25 zł 

Niezrzeszeni – 30zł 

MłodzieŜ do 13 lat – 20 zł 

Osoby towarzyszące – 15 zł 

 

lub naliczanie godzinowe: 

Wędkujący – 10 zł/ha 

Osoby towarzyszące – 5 zł/ha 

  3. Ryby: 

- karp, amur – 13zł/kg 

- lin – 18zł/kg 

- karaś, płoć, leszcz – 7,50 zł/kg 

- sum europejski – 25 zł/kg 

- jesiotr – 25 zł/kg 

- tołpyga – 11 zł/kg 

 

 

Cennik usług w Ośrodku rybackim w Wierzbicy 

1. Noclegi: 

    - 1 miejsce noclegowe – 28 zł/doba 

2. Łodzie wynajem: 

    - członkowie PZW – 20 zł/doba 

    - osoby niezrzeszone w PZW – 25 zł/doba lub 4 zł godzina 

    - cumowanie łodzi wędkarskich członkowie PZW – 123 zł/m-c 

    - cumowanie łodzi wędkarskich niezrzeszeni – 184,50 zł/m-c 

   - wodowanie – 20 zł/szt 

3. Pobyt: 

    - ustawienie przyczepy kempingowej – 20 zł/doba (od godz. 16.00 do godz. 16.00 dnia   

      następnego) 

    - rozbicie namiotu – 15 zł/doba (od godz. 16.00 do godz. 16.00 dnia następnego) 

4. Parking: 

    - pozostawienie samochodu na parkingu – 7 zł/doba 

5. Łowisko wędkarskie: 

    - wędkowanie – 4,50 zł/h 

    Ryby: 



    - karp, amur – 13zł/kg 

    - lin 18zł/kg 

    - karaś, płoć, leszcz – 7,50zł/kg 

    - sum europejski – 25 zł/kg 

   -  jesiotr – 25 zł/kg 

   -  tołpyga – 11 zł/kg 

6. Opłaty za zniszczenie lub zagubienie sprzętu: 

    - wiosło – 150zł 

    - cięŜarki z linką – 50zł 

    - kapok – 180zł 

    - kratka z łodzi – 80zł 

    - zagubienie klucza – 20zł  

    - uszkodzenie łodzi – wg. wyceny szkutnika 

Łowisko specjalne  w Zakładzie Rybackim w Janowie 

Łowisko pstrągowe na rzece (przegroda 50 mb rzeki) typu „kup łów” – wędkarz zakupuje ryby z hodowli, które 

zostają przy nim wpuszczone do łowiska, w przypadku niezłowienia ryb przez wędkarza, pozostają one własnością 

zakładu. 

Wędkowanie w godzinach pracy zakładu od godz. 6.00 do 16.00 

Wejście – zakup min. 2 kg pstrąga – 32 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


