
Cennik pozwoleń wędkarskich 2022 

W Gospodarstwie Rybackim Mikołajki Sp. z o.o. 
  

1.    Jeziora: Tałtowisko, Ołów, Orle, Tałty, Bełdany, Zęłwążek, Mikołajskie,     

         Płociczno,  Ryńskie, Jorzec; 

                Kanały: Grunwaldzki, Tałcki, Mioduński, Szymoński  
              Uwaga: ZAKAZ wędkowania na kanałach z powodu prac remontowych !!!  
                    Kanał Mioduński do 27 lipca 2022r. 
                    Kanał  Szymoński do 11 kwietnia 2023r 

Licencje uprawniają do wędkowania na w/w jeziorach i kanałach z brzegu, z lodu przez cały rok.  

Licencje uprawniają do wędkowania na w/w jeziorach i kanałach z łodzi od 01 czerwca do 31 października. 

W miesiącach maj, listopad i grudzień wędkowanie z łodzi zezwolone jest wyłącznie w soboty, niedziele 

i święta.  

 

 Licencja roczna 850,00 zł 

 Dopłata roczna trollingowa  500,00 zł / dozwolone 2 wędki 

 Licencja na sezon letni 620,00 zł 

 Dopłata sezonowa trollingowa 400,00 zł /dozwolone 2 wędki 

 Licencja 14-dniowa 250,00 zł 

 Licencja 4 – dniowa  115,00 zł 

 Licencja 3 – dniowa    90,00 zł 

 Licencja 1 – dniowa   35,00 zł 

 Dopłata 1-dniowa trollingowa    30,00 zł / dozwolona 1 wędka  

 

2. Jeziora specjalne: Inulec, Głębokie 

Licencje uprawniają do wędkowania na w/w jeziorach z brzegu, z lodu przez cały rok.  

Licencje uprawniają do wędkowania na w/w jeziorach z łodzi również metodą trollingową  od 01 maja do 

31 grudnia .   

 

 Licencja 7 – dniowa  200,00 zł 

 Licencja 3 – dniowa 120,00 zł 

 Licencja 1 – dniowa     50,00 zł  

 

3. Jeziora specjalne: Szymon, Wygrynek 

         wyłącznie na zapisy (tel. 667 865 697)  

 

 Licencja 1 – dniowa Szymon (październik, listopad 

tylko w weekendy) 
150,00 zł 

 Licencja 1 – dniowa Wygrynek (maj tylko w 

weekendy) 
100,00 zł 

 

Opłaty za pozwolenia wędkarskie można uiszczać poprzez przelew na konto bankowe Banku Spółdzielczego w 

Mikołajkach nr konta: 93 9350 0001 0001 2814 1000 0108. 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby wędkującej oraz datę połowu ryb. 

Potwierdzenie przelewu bankowego w formie papierowej lub obrazu należy mieć przy sobie podczas wędkowania.  

Proszę zapoznać się z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb dostępnym na stronie GR Mikołajki ryby-

mikolajki.pl/kup-pozwolenie-wedkarskie !!! 


