
Uchwała nr 30/2015 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.06.2015 r. 

w sprawie: zmiany załączników nr 1 i 2 w uchwale ZO nr 77/2014 z dnia 17.12.2014 

r. dotyczącego regulaminu i cennika  łowiska specjalnego „ Rybnik”. 

Na podstawie  § 46 pkt 15   Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. 

oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego  z dnia 01.07.2006 r. 

Zarząd Okręg PZW w Katowicach 

uchwala: 

§1

1. W załączniku nr 1 uchwały nr 77/2014 Zarządu Okręgu z dnia 17.12.2014 r. dotyczącego 
regulaminu amatorskiego połowu ryb wędką na łowisku specjalnym „Rybnik” 
w pkt II p. pkt 2

a) skreśla się zapis:

 ,,na wydzielonym odcinku tzw. ,,kierownicy ziemnej” od strony Ośrodka Szkoleniowo

- Wypoczynkowego w Stodołach wędkowanie dozwolone jest za specjalnym

„zezwoleniem  okresowym”,

b) dodaje się punkty:

 ,,Na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Stodołach wędkowanie

dozwolone jest za specjalnym zezwoleniem”.

 Połów ryb na terenach Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Stodołach, Ośrodka

Sportowo-Wypoczynkowego ,,Pod  Żaglami” oraz Ośrodka Kotwica odbywa się po

wykupieniu specjalnego zezwolenia, a korzystanie z terenu i przebywanie na nim

odbywa się na warunkach określonych przez właściciela lub administratora Ośrodka.

2. w pkt II p. pkt 3 w/w załącznika zapis:

-,,zakaz połowu w nocy, za wyjątkiem ,,zrzutu ciepłej wody” oraz linii brzegowej

na odcinku od mola przy Domu Kultury do ogrodzenia przy zrzucie ciepłej wody” 

  otrzymuje brzmienie: 

  - ,, zakaz połowu w nocy za wyjątkiem wydzielonego terenu linii brzegowej: 

 na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym ,,Pod  Żaglami” oraz linii brzegowej

na Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Stodołach,

 w strefie  tzw. ,,zrzutu ciepłej wody”  na odcinku od mola przy Domu Kultury

do ogrodzenia przy zrzucie ciepłej wody”. 

3. w pkt II ppkt 4 ww załącznika skreśla się zapis:

,,brzeg wzdłuż Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Stodołach”. 

§ 2

1. W załączniku nr 2 uchwały nr 77/2014 Zarządu Okręgu z dnia 17.12.2014 r. dotyczącego 
cennika składek na łowisku specjalnym „ Rybnik”

a) Zapis w tabeli:



      Rodzaje  składek Dla: 
członków PZW **** 

Zezwolenia na ośrodek „Kotwica” * oraz OSW 

,,Pod Żaglami” ***** 
(dla osób przebywających i wędkujących na 

ośrodku „Kotwica”) 

 - 1 dniowe 
 - 3 dniowe  ( kolejne dni) 
 - 14 dniowe  ( kolejne dni) 

13 zł 18 zł 
20 zł 35 zł 

50 zł 75 zł 

***** Połów na terenie ośrodka OSW ,,Pod Żaglami” po uzgodnieniu z właścicielem” 

Otrzymuje brzmienie: 

      Rodzaje  składek Dla: 
członków PZW **** 

Zezwolenia na ośrodkach: 
-  „Kotwica”*, Sportowo-Wypoczynkowym ,,Pod 

Żaglami”*****, Szkoleniowo-Wypoczynkowym w 

Stodołach***** 
(dla osób przebywających i wędkujących na ośrodkach)

 - 1 dniowe 
 - 3 dniowe   ( kolejne dni) 
 - 14 dniowe  ( kolejne dni) 

13 zł 18 zł 
20 zł 35 zł 

50 zł 75 zł 

  ***** Korzystanie z terenu podczas połowu ryb na ośrodkach ,,Kotwica”, OSW „Pod 

Żaglami” i OSW w Stodołach odbywa się na warunkach określonych przez właściciela     

lub administratora. 

b) skreśla się zapis w tabeli:

Zezwolenie na odcinek „kierownicy ziemnej”* 

od strony Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczyn-

kowego, 
ważne od dnia 01.06. do dnia 31.10. 
 - jednodniowe (sprzedaż do 18 szt. zezwoleń 

na  jeden dzień), 
 - okresowe (sprzedaż do 6 zezwoleń),     

bez prawa wywożenia zanęt i przynęt tzw. mo-

delami pływającymi 

30 zł / dzień 

800 zł 

§ 3

Pozostałe postanowienia w załącznikach nie ulegają zmianie i zachowują swą ważność. 



§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura Z O. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Wiceprezes ds. Gospodarczych Prezes ZO 

Konrad Ciura  Mirosław  Iwański 


