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Porozumienia z Okręgami PZW na 2021r
Zmieniony 02.01.2021.

Mapa porozumień - KLIK! Porozumienia pomiędzy okręgami na 2021r podpisane przez Okręg Poznań.
Z porozumienia mogą skorzystać wyłącznie:
członkowie umawiających się Okręgów, którzy wnieśli w macierzystym Okręgu składkę członkowską
ogólnozwiązkową i PEŁNĄ składkę na ochronę i zagospodarowanie wód.
1. Okręg Nadnotecki PZW w Pile
Wzajemne porozumienie na wybrane akweny bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek:
Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania na jez. Pakawskim, rz. Wełnie Nr 6 i
8, rz. Warcie Nr 9, rz. Noteć Nr 9
Członkowie Okręgu Nadnoteckiego nabywają możliwość wędkowania na jez. Chojeńskim, rz. Wełnie nr 9
i rz. Warcie Nr 7, 8 i 10
Korzystający z porozumienia zwolnieni są z obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb
zgodnie do wydanego zezwolenia.

2. Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.
Członkowie Okregu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania bez konieczności wnoszenia
dodatkowych składek na części obwodu rybackiego rzeki Warty Nr 11 o długości 24,3 km na odcinku od
dopływu strugi z jez. Barlińskiego (135 +500 kilometraż rzeki Warty) do granicy województw
Wielkopolskiego i Lubuskiego (116 +200 km rzeki Warty). Zezwolenia wydają Koła poznańskie
zainteresowanym członkom posiadającym wniesioną pełną składkę członkowska na ochronę i
zagospodarowanie wód.

3. Gospodarstwo Rybackie Sieraków
Udostępnienia się członkom Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, posiadającym uiszczoną
składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód na rok bieżący, następujących jezior do
wędkowania z brzegu:
- jez. Kłosowskie
- jez. Lichwin
- jez. Bucharzewo
- jez. Putnik
- jez. Barlin
- jez. Śremskie
- jez. Ławica
- jez. Strzyżmin
- jez. Chalinek
- jez. Radgoszcz
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- jez. Kubek
Udostępnienia się członkom Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, posiadającym uiszczoną
składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód na rok bieżący, następujących jezior do
wędkowania z łodzi w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada:
- Ławica
- Radgoszcz
- Strzyżmin
- Barlin

Na w/w akwenach zabrania się wędkowania z łodzi w porze nocnej.
Na jez. Barlin obowiązuje dobowy limit łodzi z których prowadzony jest połów ryb - wynoszący 4 szt. Tym
samym przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek zgłosić się i uzgodnić z
Gospodarstwem Rybackim Sieraków możliwość wędkowania w danym dniu.źródło
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