
Cennik pozwoleń wędkarskich 2023 w  

Gospodarstwie Rybackim Mikołajki sp. z o.o.  

 

1. Jeziora: Tałtowisko, Ryńskie-Tałty, Bełdany, Mikołajskie, Ołów, Orło, Zelwążek, 

Jorzec, Płociczno 
UWAGA! Kanał Szymoński wyłączony z wędkowania z powodu prac remontowych do maja 

2023r. 

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

Wędkowanie z łodzi na w/w jeziorach i kanałach przez wszystkie dni tygodnia dozwolone od 1 

czerwca do 31 października.  

Wędkowanie z łodzi na w/w jeziorach w miesiącach MAJ, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 

WYŁĄCZNIE w  SOBOTY, NIEDZIELE i ŚWIĘTA 

Licencja roczna 890,00 zł 

Dopłata roczna trollingowa 500,00 zł (2 wędki) 

Licencja na sezon letni 650,00 zł 

Dopłata sezonowa trollingowa 400,00 zł (2 wędki) 

Licencja 14-dniowa 270,00 zł 

Licencja 4-dniowa 125,00 zł 

Licencja 3-dniowa 100,00 zł 

Licencja 1-dniowa 40,00 zł 

Dopłata 1-dniowa trollingowa 30,00 zł (jedna wędka) 

 

2. Jeziora specjalne: Inulec, Głębokie (wyłączone z odłowów gospodarczych) 

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

łodzi również metodą trollingową od 1 maja do 31 grudnia. Licencja sezon letni z brzegu uprawnia do 

wędkowania TYLKO z brzegu od 1 kwietnia do 31 października. 

Licencja roczna 1400,00 zł 

Licencja 7-dniowa 220,00 zł 

Licencja 3-dniowa 130,00 zł 

Licencja 1-dniowa 60,00 zł 

Licencja sezonowa (z brzegu) 400,00 zł 

 

3. Jeziora Premium: Szymon, Wygrynek – wyłącznie na zapisy (tel. 667865697) 

 
Licencja 1-dniowa j. Szymon (październik, listopad 

tylko soboty, niedziele i święta) 
250,00 zł 

Licencja 1-dniowa j. Wygrynek (od maja do 31 
października) 

70,00 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 

http://ryby-mikolajki.pl/kup-pozwolenie-wedkarskie/ 


