v.1
Załącznik nr 1
do regulaminu
amatorskiego połowu ryb
na Jeziorze Przechlewskim
w gminie Przechlewo
z dnia 01.01.2018 r.

Cennik zezwoleń

na amatorski połów ryb na Jeziorze Przechlewskim

I. Zezwolenie na cały rok (365 dni):
Zezwolenie jest ważne 365 dni od dnia zakupu.

Z brzegu i z lodu w dzień 230,00 zł
Z łodzi w dzień1
280,00 zł

II. Zezwolenie na sezon letni (od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r.):
Z brzegu w dzień 180,00 zł
Z łodzi w dzień2 280,00 zł



opłaty dla emerytów, rencistów z brzegu w dzień w sezonie letnim – 120,00 zł;
opłaty dla młodzieży szkolnej z brzegu w dzień w sezonie letnim – 60,00 zł.

III. Zezwolenie na sezon zimowy (od 01.12. 2019 r. do 31.03.2020 r.):
z lodu w dzień3

70,00 zł

z łodzi jeśli nie ma lodu 130,00 zł

Zezwolenie na wędkowanie z łodzi uprawnia także do wędkowania z brzegu.
Zezwolenie na wędkowanie z łodzi uprawnia także do wędkowania z brzegu.
3
Opłata uprawnia do wędkowania z brzegu, jeżeli w okresie zimowym nie ma lodu.
1
2
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IV. Podsumowanie:
sezon

sezon

letni

zimowy

230 zł

180 zł

70 zł

100 zł

-

-

-

150 zł

280 zł

280 zł

130 zł

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

365 dni

25 zł

65 zł

80 zł

110 zł

z brzegu w nocy

15 zł

35 zł

70 zł

z łodzi w dzień

25 zł

50 zł

100 zł

z brzegu/z lodu
w dzień

V. Inne:
Wynajem łodzi:
 1 h – 10,00 zł
 Cały dzień – 40,00 zł

VI. Lista punktów, gdzie można nabyć zezwolenia wędkarskie:




Przystań wędkarska u Bodzia, Szczytno 19, Przechlewo;
„Chata wędkarza”, ul. Człuchowska 6, Przechlewo;
Przez dokonanie wpłaty na konto bankowe, wydruk potwierdzenia jest równoważny
z posiadaniem zezwolenia.
Nr konta 82 9326 0006 0062 7513 3000 0010
Bank Spółdzielczy Przechlewo
w temacie: Zezwolenie + okres + imię i nazwisko.
Bogdan Barton
ul. Szkolna 4a/6
77-320 Przechlewo
506 432 844
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