
 

Uchwała nr 45/2020 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 16.06.2020 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej 

nad zbiornikiem nr 009 Dziećkowice w miejscowości Imielin  
 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 
 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 
 

§ 1 

Zatwierdza regulamin przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 009 Dziećkowice                                  

w miejscowości Imielin, którego administratorem i gospodarzem jest Koło PZW nr 32 

Lędziny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 

Zatwierdza cennik przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 009 Dziećkowice                                         

w miejscowości Imielin, którego administratorem i gospodarzem jest Koło PZW nr 32 

Lędziny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła PZW nr 32 Lędziny. 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 23/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

23.03.2017 r. 
                    

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 14.04.2020 r. 

 

§ 6 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 
 
 
 
 
             Wiceprezes ZO ds. Gospodarczych                                                Prezes ZO                                                                                                           
 

                             Edward Totoń                                                            Mirosław Iwański 

 

 
 

 

 

 

                                                                                            

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 45/2020 

                                                                                                                 Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 16.06.2020 r. 

 
Regulamin 

Przystani wędkarskiej nad zbiornikiem Dziećkowice w miejscowości 

Imielin Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

 
1. Gospodarzem i administratorem przystani wędkarskiej jest Okręg PZW w Katowicach 

Koło PZW nr 32 Lędziny z siedzibą w miejscowości Lędziny ul. Lędzińska 8. 

2. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Prezes Koła PZW nr 32 

Lędziny. 

3. Do korzystania z przystani uprawnieni są w pierwszej kolejności członkowie PZW.                   

Z przystani na określonych zasadach mogą korzystać osoby nie będące członkami PZW. 

4. Osoby przebywające na terenie przystani i korzystające z wszelkich urządzeń                          

są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu. Przy czym za teren przystani 

uważa się: budynek przystani z terenem przyległym, ogrodzony i  obojowany teren 

służący do cumowania łodzi. 

5. Na terenie przystani zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania 

środków odurzających. 

6. Na terenie przystani zabrania się wędkowania tak z brzegu jak i z łodzi. W wyjątkowych 

przypadkach zezwolenie na wędkowanie na terenie przystani wydaje (stosowną uchwałą) 

zarząd Koła PZW nr 32 Lędziny. 

7. Gospodarz przystani nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

8. Osoby przebywające na terenie przystani z psami zobowiązane są prowadzić je                         

na smyczy i w kagańcu. 

9. Każdy przebywający na terenie przystani zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

bhp i ppoż. 

10. Korzystanie z łodzi w celach wędkarskich jak i turystycznych odbywa się na 

następujących zasadach: 

a) wypożyczać łodzie można w okresie od 16 kwietnia do 14 listopada przez całą dobę, 

b) płatność za wypożyczenie dokonuje się „z góry”, 

c) łódź dla członków PZW wydaje się za okazaniem ważnych dokumentów wędkarskich 

(legitymacja członkowska z aktualnymi opłatami). Obowiązkowo należy przedstawić 

zezwolenie na połów ryb w Okręgu PZW w Katowicach.  

d) dowodem zawarcia umowy na wypożyczony sprzęt jest wypisany przez 

przystaniowego druk WZ który powinien zawierać imię i nazwisko wypożyczającego, 

nr legitymacji wędkarskiej oraz wyszczególniony sprzęt jaki został wydany. Druk WZ 

musi być podpisany przez wypożyczającego. 

e) dowodem dokonania opłaty za wypożyczony sprzęt jest paragon fiskalny. 

f) na czas wypożyczenia łodzi wypożyczający zobowiązany jest zostawić obsłudze 

legitymację 

g) członkowską, 

h) dla osób niezrzeszonych (także turystów) dowodem zawarcia umowy na 

wypożyczenie sprzętu jest druk WZ, natomiast dowodem dokonanej opłaty jest 

paragon fiskalny. 

i) osoba wypożyczająca łódź w celach turystycznych zobowiązana jest okazać dokument 

ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz wyrazić zgodę na dokonanie odpisu 

danych, 



 

j) przy wypożyczaniu łodzi członek PZW ma pierwszeństwo wobec niezrzeszonych                    

i turystów, 

k) osoba, która wypożyczyła łódź bierze odpowiedzialność za osoby, które w okresie 

wypożyczenia się na niej znajdują, 

l) każda osoba na łodzi musi posiadać sprzęt ratunkowy. Ponadto na każdej łodzi musi 

znajdować się koło ratunkowe, 

m) zakazuje się wypływania bez sprzętu ratunkowego oraz wiosłowania przez więcej niż 

1 osobę, 

n) zakazuje się spożywania na łodzi alkoholu i innych środków odurzających, 

o) w łodzi mogą pływać maksymalnie 3 osoby, 

p) przydziale poszczególnej łodzi decyduje obsługa przystani, 

q) łódź po spłynięciu należy zakotwiczyć i wyczyścić a dodatkowy sprzęt zdać 

przystaniowemu, 

r) za szkody powstałe w czasie użytkowania odpowiada wypożyczający. Zobowiązany 

on jest do ich naprawienie według cennika. 

s) gospodarz przystani zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia łodzi osobom, 

które naruszyły wcześniej regulamin przystani. 

11. Osobie, która uszkodziła lub zgubiła wypożyczony sprzęt zostaną zatrzymane                          

w depozycie w siedzibie koła dokumenty wędkarskie do czasu uregulowania 

należności. 

12. Koła PZW mogą rezerwować łodzie na zawody z podaniem daty i przybliżonej ilości 

łodzi, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w rezerwacji ma Okręg PZW w Katowicach, 

inne Okręgi PZW. Rezerwacji można dokonywać listownie bądź telefonicznie. Adres 

kontaktowy dostępny jest na stronie internetowej koła. 

13. Cumowanie łodzi nie będących na wyposażeniu przystani możliwe jest tylko za zgodą 

Zarządu Koła PZW nr 32 Lędziny (w ramach wolnego miejsca). 

14. Istnieje możliwość skorzystania z pochylni przy wodowaniu łodzi (prywatnej).      

15. Postój samochodów na terenie przystani dozwolony jest tylko dla korzystających z łodzi 

(w ramach wolnego miejsca) i za zgodą przystaniowego. Postój jest płatny wg cennika. 

16. WC na terenie przystani płatne wg cennika. 

17. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują inne przepisy PZW                       

i porządkowe. 

18. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą być pociągnięte                                  

do odpowiedzialności przez organy do tego powołane. 

19. Wszelkie uwagi należy kierować w formie pisemnej do Zarządu Koła PZW nr 32 

Lędziny bądź do Biura Zarządu Okręgu PZW w Katowicach. 

 

Regulamin obowiązuje od 14.04.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 45./2020 

                                                                                                                  Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 16.06.2020 r. 

 
Cennik usług  

za korzystanie z przystani wędkarskiej nad zbiornikiem Dziećkowice                  

w 2020 r. 

 

 

 
1. Cennik za korzystanie z łodzi dla członków PZW 

  w dni powszednie od poniedziałku do piątku    15,00 zł/12 godzin 

  dopłata za każdą następną rozpoczętą godzinę     2,00 zł 

  w soboty, niedziele i święta        4,00 zł/1 godzina 

 

2. Cennik za korzystanie z łodzi dla niezrzeszonych i w celach turystycznych 

  odpłatność za wynajem łodzi niezależnie od dnia tygodnia 12,00 zł/1 godzina 

  dopłata za każde rozpoczęte 30 minut       6,00 zł 

 

3. Cennik pozostałych usług 

  za postój samochodu       4,00 zł/12 godzin 

  za korzystanie z WC                             2,00 zł 

  za stacjonowanie łodzi „obcych”      400,00 zł/rok 

 

4. Cennik za zniszczony lub uszkodzony sprzęt 

  zgubienie kotwicy          50,00 zł 

  zgubienie kotwicy gumowanej      180,00 zł 

  zgubienie kotwicy ze sznurem      200,00 zł 

  złamanie           80,00 zł 

  zgubienie kamizelki ratunkowej      150,00 zł 

  zgubienie lub uszkodzenie koła ratunkowego    200,00 zł 

  uszkodzenie łodzi     wyceny uszkodzenia dokonuje przystaniowy  

 

 

O uszkodzeniu sprzętu pływającego należy niezwłocznie powiadomić przystaniowego. 

W przypadku uszkodzenia nie ujętego w powyższym cenniku wyceny dokonuje 

przystaniowy. 

 

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


