
 

UCHWAŁA Nr 48/Z.O./2014 
Zarządu Okręgu  Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie 

  z 13 czerwca 2014 r. 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW. 
 

UCHWAŁA Nr 25/2014 
Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 24 marca 2014 

r.                        w sprawie zatwierdzenia cenników Okręgu Maz. PZW. 
 Na podstawie § 46 p. 15 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW zatwierdza 
cenniki usług obowiązujących na łowiskach specjalnych w OZ Halinów, OR Wierzbica i ZR Janowo w 
2014 r. (zał.) 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

załącznik 
CENNIKI USŁUG NA ŁOWISKU SPECJALNYM W HALINOWIE, OŚRODKU RYBACKIM W 

WIERZBICY                   I ZAKŁADZIE RYBACKIM JANOWO 
 
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  
Młodzież  do lat 13 – 15 zł 
Osoby towarzyszące – 10 zł 
 
Lub naliczanie godzinowe: 
Wędkujący- 8 zł/godz. 
Os. Towarzyszące – 4zł/godz. 
 
2. Opłata za wędkowanie w dni świąteczne (soboty, niedziele, dni wolne od pracy) w godzinach:                

6.00-20.00 
Członkowie PZW – 25 zł 
Niezrzeszeni – 30 zł  
Młodzież do lat 13 - 20 
Osoby towarzyszące – 15 zł 
 
Lub naliczanie godzinowe: 
Wędkujący- 10 zł/godz. 
Os. Towarzyszące – 5zł/godz. 

 



Ryby: 
1. Karp, amur 13 zł/kg 
2. Lin 18 zł/kg 
3. Karaś, Płoć, Leszcz 7,50 zł/kg 
4. Sum europejski  25 zł/kg 
5. Jesiotr  25 zł/kg 
6. Szczupak 19 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 
-   naliczanie godzinowe  4 zł/godz. 
- cumowanie łodzi wędkarskich członkowie PZW – 123 zł /mc 
- cumowanie łodzi motorowych w zależności od wielkości – od 150-300 zł/mc 
- 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/godz. 
 ryby: 
- Karp, amur 13 zł/kg 
- Lin 18 zł/kg 
- Karaś, Płoć, Leszcz 7,50 zł/kg 
- Sum europejski  25 zł/kg 
-  Jesiotr  25 zł/kg 
6.  Opłaty za zniszczenie lub zagubienie sprzętu. 
- wiosło – 150 zł 
- ciężarki z linką – 50 zł 
- kapok – 180 zł 
- kratka z łodzi – 80 zł 
- zagubienie klucza – 20 zł 
- uszkodzenie łodzi – wg. wyceny szkutnika 
 

Łowisko specjalne w Janowie: 

-  przy wejściu na łowisko trzeba zakupić minimum 2 kg pstrąga w cenie 17 zł/kg, który wpuszczany                  
jest do łowiska. Czas łowienia – 3 godziny. Dozwolone są wszystkie przynęty (naturalne i sztuczne). 
Obowiązuje zakaz łowienia na podrywkę i szarpaka. 

 


