Uchwała nr 37/2019
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 04.04.2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej nad zbiornikiem
nr 014 Kozłowa Góra
Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
w związku z uchwałą nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza regulamin przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 014 Kozłowa Góra,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Zatwierdza cennik przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 014 Kozłowa Góra,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie.
§4
Traci moc uchwała nr 35/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia
22.03.2018 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych
Edward Totoń

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2019
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 04.04.2019 r.

Regulamin
Przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 014 Kozłowa Góra
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Administratorem przystani wędkarskiej jest Koło PZW nr 41 "Relaks" Piekary Śląskie.
Przystań wędkarska świadczy usługi w zakresie wypożyczania łodzi wędkarskich.
Prawo wypożyczenia łodzi mają członkowie PZW, którzy ukończyli 18 lat, z aktualnie
opłaconą okręgową składką członkowską.
Przystań wędkarska jest czynna j.n.:
 od 01.04. do 30.04. – od godz. 7:00 do godz. 17:00,
 od 01.05. do 31.05. – od godz. 6:00 do godz. 20:00,
 od 01.06. do 15.09. – od godz. 5:00 do godz. 18:00, dodatkowo w piątki i w soboty
od 18:00 do 5:00,
 od 16.09. do 30.09. – od godz. 6:00 do godz. 18:00,
 od 01.10. do 31.10. – od godz. 6:00 do godz. 16:00,
 od 01.11. do pierwszego lodu – od godz. 6:00 do godz. 15:00.
W przypadku nieobecności przystaniowego, w godzinach pracy przystani wędkarskiej,
należy kontaktować się z nim pod nr tel. 695-746-645.
Łowienie ryb z łodzi na zbiorniku nr 014 Kozłowa Góra dozwolone jest wyłącznie
z łodzi wypożyczonych z przystani wędkarskiej.
Wędkarz wypożyczający łódź jest zobowiązany pozostawić przystaniowemu
w depozycie legitymację członkowską. Podczas kontroli w czasie łowienia z łodzi
na zb. Kozłowa Góra należy legitymować się kartą wędkarską i zezwoleniem na
amatorski połów ryb wędką.
W przypadku wypożyczenia łodzi dzierżawionej przez koła na cały sezon, oprócz
legitymacji członkowskiej, należy pozostawić zaświadczenie z koła o uregulowanych
należnościach. Zaświadczenie jest ważne w określonym na nim dniu do godziny 7:00.
Z uwagi na fakt, że od niedzieli do czwartku, w okresie nocnym, przystań jest nieczynna,
łódź do wędkowania nocnego można wypożyczyć od godz. 16:00 do godz. 17:40.
Korzystający z łodzi wędkarskich zobowiązani są do utrzymania czystości łodzi
i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. Opłatę za szkody pobiera
za pokwitowaniem przystaniowy, zgodnie z cennikiem.
Pozostawione w depozycie dokumenty wraz z wystawionym paragonem fiskalnym lub
kwitem KP przystaniowy zwraca użytkownikowi łodzi po sprawdzeniu jej stanu
technicznego oraz czystości.
Łodzią wędkarską mogą wypływać nie więcej niż 3 osoby.
Każda osoba korzystająca z łodzi zobowiązana jest do stosowania środków ratunkowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wypływający łodzią zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu technicznego oraz
czystości.
Zabrania się:
 przebywania osób w miejscu cumowania łodzi, za wyjątkiem korzystających z usług
przystani,
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 wpływania łodzią i łowienia ryb w strefie ograniczonej bojami wyznaczonej przy
zaporze i na tarlisku,
 dobijania do innych miejsc brzegowych zbiornika poza przystanią wędkarską, bez
uzasadnionej ważnej przyczyny zagrażającej zdrowiu lub życiu,
 załatwiania potrzeb fizjologicznych do zbiornika – do tego celu służą specjalne wiadra
pobierane przed wypłynięciem od przystaniowego,
 przynoszenia i spożywania alkoholu na terenie przystani oraz w trakcie korzystania
z łodzi wędkarskiej – osobom nietrzeźwym łodzie nie będą wypożyczane,
 wprowadzania psów na teren przystani wędkarskiej.
Osoba, która wypożycza łódź, bierze pełną odpowiedzialność za pozostałe osoby
przebywające razem z nią na łodzi.
Pływanie łodzią wędkarską dozwolone jest w odległości co najmniej 50 metrów
od wędkujących z brzegu.
Okręg PZW w Katowicach i administrator przystani w żadnym przypadku nie ponoszą
odpowiedzialności z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży przedmiotów należących
do osób przebywających na terenie przystani.
Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkowało odmową
wypożyczenia łodzi w przyszłości oraz poinformowaniem o tym fakcie macierzyste koło
wędkarza.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy PZW
i inne przepisy prawne.
Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i cennika.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2019
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 04.04.2019 r.

Cennik
opłat obowiązujący na przystani wędkarskiej nad zbiornikiem
nr 014 Kozłowa Góra
1. Wypożyczenie łodzi:
- 1 godzina
- powyżej 4 godz. w porze dziennej
- w porze nocnej*
- łodzie na zawody
- opóźnienie za każdą godz.
- dzierżawa łodzi przez koła (za sezon)

4,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
1 200,00 zł

* pora nocna jest liczona od godz. 18.00 do 5.00
2. Wysokość opłat za parkowanie na terenie przystani, dla osób posiadających
zezwolenie na wjazd na teren przystani wędkarskiej:
- 1 dzień
- 1 miesiąc
- 1 rok

8,00 zł
40,00 zł
100,00 zł

3. Cennik szkód:
- uszkodzenie poszycia łodzi
- zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wiosła
- uszkodzenie lub zgubienie koła ratunkowego
- uszkodzenie lub zgubienie kamizelki ratunkowej
- zgubienie kotwicy gumowej
- zgubienie kotwicy gumowej i sznura
- pozostawienie węzła na linie
- zgubienie lub zniszczenie wycieraczki
- zgubienie lub zniszczenie wiadra
- oddanie zanieczyszczonej łodzi

wg kosztów naprawy
80,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
15,00 zł
20,00 zł

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

