Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 grudnia 2020 roku

Opłaty za wędkowanie
§1. Ze względu na preferencje wędkowania, wyróżnia się połów ryb:
1) z brzegu (naturalny brzeg jeziora lub ,,brodzenie” w strefie brzegowej),
2) ze stanowiska wędkarskiego (tzn. ,,pomostu”),
3) ze sprzętu pływającego (tzn. ,,z łodzi”), które dozwolone jest wyłącznie: na jeziorze
Margonińskim oraz zbiorniku Rutki i w terminie od 1 czerwca do 30 listopada.
§2. 1. Opłata roczna za wędkowanie, obowiązująca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku
zakupu zezwolenia:
Dwie wędki zwykłe z brzegu z nocą
Lp

Jezioro

Osoby zamieszkałe
na terenie Gminy
Margonin1) stali wędkarze3)

1.
2.
3.

Margonin
Zbyszewice
dwa jeziora

150,00 zł
150,00 zł
280,00 zł

Osoby zamieszkałe
na terenie
Gminy Margonin1)
a
170,00 zł
170,00 zł
320,00 zł

Osoby niezamieszkałe
na terenie
Gminy Margonin
215,00 zł
215,00 zł
400,00 zł

Dwie wędki zwykłe z pomostu lub brzegu z nocą
Lp

Jezioro

Osoby zamieszkałe
na terenie Gminy
Margonin1) stali wędkarze3)

1.
2.
3.

Margonin
Zbyszewice
dwa jeziora

200,00 zł
200,00 zł
370,00 zł

Lp

Jezioro

1.
2.
3.

Margonin
Zbyszewice
dwa jeziora

Osoby zamieszkałe
na terenie Gminy
Margonin1)
b
240,00 zł
240,00 zł
430,00 zł

Osoby niezamieszkałe
na terenie
Gminy Margonin
300,00 zł
300,00 zł
550,00 zł

Dwie wędki zwykłe lub spinning z brzegu lub pomostu lub z łodzi z nocą (łódź
wyłącznie Jezioro Margonińskie i zbiornik Rutki)
Osoby zamieszkałe
Osoby zamieszkałe
Osoby niezamieszkałe
na terenie Gminy
na terenie Gminy
na terenie
1)
3)
1)
Margonin stali wędkarze
Margonin
Gminy Margonin
c
530,00 zł2)
360,00 zł
420,00 zł2)
260,00 zł
300,00 zł
380,00 zł
2)
600,00 zł
750,00 zł2)
500,00 zł

Objaśnienia:
1) Osoba zamieszkała na terenie Gminy Margonin jest to osoba, która ma miejsce zamieszkania na terenie
Gminy Margonin i wykazuje ten fakt w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku wątpliwości
co do miejsca zamieszkana osób, sprzedający zezwolenie wędkarskie ma prawo żądać na potwierdzenie faktu
zamieszkania na terenie Gminy Margonin okazania 1 strony kopii zeznania podatkowego za rok ubiegły.
2) dopuszczenie wędkowania z łodzi wyłącznie: na Jeziorze Margonińskim oraz zbiorniku „Rutki”
i w terminie od 1 czerwca do 30 listopada,
3) stały wędkarz – osoba zamieszkała na terenie Gminy Margonin, posiadająca całoroczne zezwolenie na
wędkowanie w roku poprzedzającym rok zakupu zezwolenia na wędkowanie, np. przy zakupie zezwolenia na
wędkowanie w 2021 rok, stały wędkarz winien pokazać zezwolenie na wędkowanie zakupione w 2020 roku
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§3. 1. Dopłata do wędkowania:
1) metodą spinningową, wynosi 130 zł,
2) na zbiorniku Rutki, wynosi 110 zł.
2. Osoby powyżej 65 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Margonin opłacają 50% wartości
zezwolenia określonego w §2.1 oraz 50% wartości dopłat do wędkowania określonych w §3.1.
3. Młodzież ucząca się i studiująca w wieku od 14 - 25lat zamieszkała na terenie Gminy Margonin,
opłaca 50% wartości zezwolenia na „dwie wędki zwykłe z brzegu z nocą” lub „dwie wędki zwykłe
z brzegu lub pomostu z nocą”.
§4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek PZW, może uzyskać dodatkową
zniżkę przy zakupie zezwolenia. Wniosek należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy
Margonin. Zasadność przyznania oraz wysokość ulgi określona jest przez Burmistrza.
§5.1. Opłata okresowa za wędkowanie na jednym jeziorze.

Ilość
dób

Dwie wędki zwykłe lub spinning z brzegu
lub pomostu lub z łodzi z nocą
(łódź wyłącznie Jezioro Margonińskie i zbiornik Rutki)
Osoby zamieszkałe
na terenie Gminy Margonin

Osoby nie zamieszkałe
na terenie Gminy Margonin

1

40,00 zł

50,00 zł

3

80,00 zł

90,00 zł

7

120,00 zł

140,00 zł

14

140,00 zł

160,00 zł

30

170,00 zł

190,00 zł

2. ,,Doba wędkarska” liczona jest od daty i godziny, w której dokonano zakupu zezwolenia
(wpis na zezwoleniu dokonany przez sprzedającego) i trwa przez kolejne 24 godziny.
§6. 1. Zarządy Kół PZW i inne organizacje organizujące zawody wędkarskie zobowiązane
są do załatwienia stosownych zezwoleń na Rybakówce, ul. Budzyńska 3.
2. Jednorazowa opłata za jednodniowe zawody wynosi 300,00 zł.
3. Zawody wędkarskie mogą odbywać się wyłącznie na żywej rybie.
§7. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin ma prawo wydania bezpłatnych zezwoleń
wędkarskich. Zezwolenia takie wydawane są osobom szczególnie zaangażowanym w promocję
Gminy Margonin oraz wspierającym gminę w wykonywaniu jej zadań ustawowych.

