
 

Uchwała nr 61/2018 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.05.2018 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu porządkowego dla wędkarzy  

i osób im towarzyszących na zbiorniku nr 612 „Pniowiec”  

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt  15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

§ 1 

Zatwierdza regulamin porządkowy dla wędkarzy i osób im towarzyszących na zbiorniku 

wodnym nr 612  „Pniowiec”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW nr 49 Rybnik. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

         Wiceprezes ds. Gospodarczych     Prezes ZO 

                    Edward Totoń                      Mirosław  Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały nr 61/2018   

Prezydium Zarządu Okręgu PZW 

w Katowicach z dnia 24.05.2018 r. 

 

Regulamin porządkowy dla wędkarzy i osób im towarzyszących  

na zbiorniku nr 612  „Pniowiec”  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin porządkowy obowiązuje wszystkich przebywających i korzystających       

z terenów rekreacyjnych oraz uprawiających amatorski połów ryb. 

2. Amatorski połów ryb można uprawiać zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb oraz przepisami zawartymi w zezwoleniu na dany rok. 

3. Należy dostosować się do informacji o terminach odbywających się zawodów 

wędkarskich – jak stanowią przepisy. 

4. Właścicielem terenów i zbiorników jest Miasto Rybnik, a użytkownikiem – Polski 

Związek Wędkarski w Katowicach Koło PZW nr 49 Rybnik. 

 

II. Zobowiązuje się wszystkich do: 

1. zachowania ciszy i spokoju, 

2. przestrzegania porządku i czystości, 

3. poszanowania urządzeń, wyposażenia terenu i zieleni, 

4. przestrzegania znaków drogowych, innych znaków i tablic informacyjnych 

znajdujących się nad zbiornikiem, 

5. kąpieli tylko w dozwolonym (wyznaczonym) miejscu, 

6. wprowadzania psów tylko w kagańcach i na smyczy. 

 

III. Na terenie zbiornika oraz na terenach przyległych zabrania się: 

1. niszczenia roślinności oraz umocnień brzegowych, 

2. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, 

3. palenia ognisk i używania otwartego ognia, z wyjątkiem miejsc do tego 

wyznaczonych, 

4. używania środków pływających – oprócz służb do tego uprawnionych, 

5. budowania pomostów, 

6. połowu ryb i zanęcania ze sprzętu pływającego – oprócz modeli do tego 

przeznaczonych, 

7. połowu ryb kuszą, 

8. biwakowania, 

9. mycia pojazdów, 

10. łowienia ryb bez wymaganych uprawnień oraz połowu ryb w miejscach i okresach 

zabronionych,  

11. połowu ryb na terenie i w obrębie tzw. „żółtej plaży” w okresie od 01.06. do 30.09. 

 

 

 



 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Przed opuszczeniem terenu należy bezwzględnie sprzątnąć zajmowane przez siebie 

miejsce. 

2. Po zakończeniu grillowania, gorące węgle należy zalać wodą i po ochłodzeniu zabrać 

ze sobą. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów na podłoże lub do koszy na śmieci 

jest zabronione. 

3. Osoby przebywające na terenach zbiornika nr 612 „Pniowiec” zobowiązane są do 

bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Na terenie zbiornika obowiązują przepisy ruchu drogowego, kodeksu wykroczeń, 

prawa wodnego, ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Regulaminu Amatorskiego 

Połowu Ryb PZW. 

 

V. Telefony kontaktowe: 

 MOSiR Rybnik      32 422-78-53 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Katowicach      32 201-76-00,   32 251-80-40 

 Okręg PZW w Katowicach    32 203-81-12,   32 203-84-92 

 Policja        997,   32 429-52-00 

 Straż Miejska      986,   32 422-72-54 

 Straż Pożarna      998,   32 439-58-01 

 Pogotowie Ratunkowe     999 

 Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego  32 422-10-00 

 WOPR       500-543-300 

 Państwowa Straż Rybacka    32 207-78-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


