
 

Uchwała nr 48/2020 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 16.06.2020 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej i pola 

kempingowego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice 

 

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 stanicy wędkarskiej i pola kempingowego Okręgu PZW                                             

w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Zatwierdza cennik stanicy wędkarskiej i pola kempingowego nad zbiornikiem nr 003 

Pławniowice, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Zatwierdza regulamin stanicy i pola kempingowego w okresie obowiązywania ustawy z dnia 

02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegniem, przeciwdziałaniem     

i zwalczaniem Covid-19, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 43 Pyskowice. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 34/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej i pola 

kempingowego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice oraz 

uchwała nr 59/2019 Prezydium Zarządu Okręgu PZW z dnia 09.05.2019 r. w sprawie  zmiany 

załącznika nr 2 do uchwały nr 34/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej i pola 

kempingowego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 7 

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 48/2020                                                                                                                              

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 16.06.2020 r. 

 

 

Regulamin 
porządkowy stanicy wędkarskiej i pola kempingowego nad zb. Pławniowice  

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

 

1. Administratorem stanicy wędkarskiej i pola kempingowego jest Okręg PZW                       

w Katowicach Zarząd Koła PZW nr 43 Pyskowice. 

2. Stanica wędkarska zwana dalej „rybaczówką” oraz pole kempingowe zwane dalej 

„polem” służy do wypoczynku, rekreacji i wędkowania nad zbiornikiem Pławniowice. 

3. Z pola i rybaczówki mogą korzystać członkowie PZW posiadający aktualnie opłacone 

składki członkowskie. 

4. Na terenie pola można ustawiać przyczepy kempingowe oraz namioty. 

5. Opłaty za korzystanie z pola określone są w cenniku. 

6. Miejsce ustawienia przyczepy kempingowej oraz rozbicie namiotu ustala się                                    

z administratorem pola. 

7. Na terenie mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z pola i rybaczówki. 

8. Na ustawienie przyczepy kempingowej powyżej 30 dni wymagany jest wniosek 

poprzedzony uchwałą Zarządu Koła nr 43 Pyskowice skierowany do Zarządu Okręgu 

PZW w Katowicach celem akceptacji. 

9. Najmujący zobowiązany jest dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca,                                        

a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. 

10. Osoby przebywające na polu mają możliwość korzystania z energii elektrycznej                   

i wody. Opłaty za zużycie wody i energii są pobierane wg wskazań liczników                       

i ustalonej ceny. 

11. Przebywający na terenie pola zobowiązani są do przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie środowiska i BHP. 

12. Na terenie pola zabrania się: 

a) rozpalania ogniska, 

b) stawiania jakichkolwiek budynków, budowli i pomostów bez zgody Okręgu PZW 

w Katowicach, 

c) kąpieli w miejscach do tego nie wyznaczonych, 

d) udostępniania odpłatnie bądź nieodpłatnie przyczepy kempingowej lub namiotu 

osobom trzecim, 

e) wycinania oraz prześwietlenia drzew i krzewów bez uzgodnienia                                                 

z administratorem i właściwym urzędem, 

f) zmiany linii brzegowej, 

g) nadużywania alkoholu. 

13. Parkowanie samochodów na terenie pola oraz rybaczówki jest płatne i dozwolone jest 

w wyznaczonych do tego celu miejscach postojowych, wskazanych przez gospodarza. 

Osoby korzystające z przyczep kempingowych mogą ustawić bezpłatnie bezpośrednio 

przy przyczepie wyłącznie 1  samochód. 

14. Grillowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu przeznaczonych. 

15. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 6.00. 

16. Dzieci do lat 16 przebywające na terenie pola i rybaczówki winny obowiązkowo 

znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych 

(prawnych). 



 

17. Najmujący zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód spowodowanych z jego 

winy, zarówno wobec administratora jak i osób trzecich. 

18. Okręg PZW w Katowicach i administrator w żadnym wypadku nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży przedmiotów należących 

do osób przebywających na terenie pola i parkingu. 

19. Właściciele psów przebywających na terenie pola zobowiązani są do sprzątania 

nieczystości po psie oraz wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. 

20. Do kontenerów na śmieci można wyrzucać jedynie segregowane odpady komunalne. 

21. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkowało przerwaniem 

korzystania z pola ze skutkiem natychmiastowym bez prawa zwrotu opłaty.  

22. Pobyt na terenie rybaczówki lub pola kempingowego oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 

23. Po zakończeniu korzystania z pola należy w ostatnim dniu usunąć przyczepę oraz 

namiot pod rygorem ich usunięcia na koszt właściciela. 

24. Pozostałe kwestie korzystania z regulaminu należy uzgodnić z przedstawicielem 

administratora. 

25. Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika. 

26. W sprawach spornych od decyzji administratora można się odwołać do Zarządu 

Okręgu. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.202020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 48/2020                                                                                                                               

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 16.06.2020 r. 

 

Cennik 
pola kempingowego nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice dla członków PZW od 2020 r.  

 (ceny brutto) 
 

 

1. Ustawienie przyczepy kempingowej na cały sezon
2,3   

2.000,00 zł  

2. Ustawienie przyczepy kempingowej na miesiąc       750,00 zł 

3. Ustawienie przyczepy kempingowej za każdą dobę
1           

30,00 zł 

4. Ustawienie namiotu do 4 osób za każdą rozpoczętą dobę
1           

20,00 zł 

5. Ustawienie namiotu powyżej 4 osób za każdą rozpoczętą dobę
1          

25,00 zł 

6. Media wg zużycia – 1 kWh, woda + ścieki 1m
3
 wg wyliczenia księgowego 

7. Opłata za każdorazowe korzystanie z WC na rybaczówce          1,00 zł 

 
1
 Dobę liczy się od godz. 14

00
 do godz. 11

00
 dnia następnego 

2
 Z opłat parkingowych zwolnieni są właściciele przyczep kempingowych stacjonujących cały 

sezon na terenie pola kempingowego w ilości 1 samochód na 1 kemping. 
3 

Osoby posiadające zgodę na ustaw przyczepy kempingowej na cały sezon mogą bezpłatnie 

korzystać z toalety przenośnej (Toi Toi) 

Podane ceny zawierają podatek VAT. 

 

 

Cennik 
Rybaczówki nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice obowiązujący od 2020 r. 

 
L.p. Rodzaj Członek 

PZW 

Osoba niezrzeszona 

w PZW 

1 Opłata parkingowa
1
     5,00 zł        8,00 zł 

2 Wynajem pokoju   30,00 zł      35,00 zł 

3 Wynajem łodzi
3
   15,00 zł/ 

    doba 

    10,00 zł/godz. 

3a Stacjonowanie łodzi na terenie Rybaczówki 250,00 zł/rok  nie dotyczy 

4 Opłaty za: 

4a Złamanie wiosła 100,00 zł 

4b Zniszczenie koła ratunkowego 300,00 zł 

4c Zniszczenie kamizelki ratunkowej 100,00 zł 

4d Zgubienie kotwicy 180,00 zł 

4e Uszkodzenie łodzi wg kosztów naprawy 

5 Udostępnienie części terenu oraz niektórych 

pomieszczeń Rybaczówki na: 
  

5a Spotkania grupowe (zawody) do 20 osób 123,00 zł 

5b Spotkania grupowe (zawody) powyżej 20 osób
2 

246,00 zł 

 
1 
Z opłat parkingowych zwolnieni są właściciele przyczep kempingowych stacjonujących cały sezon 

na terenie pola kempingowego w ilości 1 samochód na 1 kemping. 

Zwalnia się z opłat członków zarządu koła korzystających z parkingu i łodzi w celach służbowych. 
2
 Ilość uczestników ograniczona. 

3
 Zabrania się podpinania do łodzi silników spalinowych (nie dotyczy SSR, zarybień  i sędziowania 

zawodów). 

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 

 
 



 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 48/2020                                                                                                                              

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 16.06.2020 r. 

 

Regulamin Stanicy i Poła Kempingowego w Pławniowicach 
w okresie obowiązywania ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

1. W związku z pandemią koronawirusa, w celu zapewnienia ochrony gospodarzom, 

wędkarzom oraz właścicielom kempingów, do odwołania, wprowadza się następujące 

zasady w funkcjonowaniu stanicy i pola kempingowego PZW nr 43 Pyskowice: 

• Stanica czynna w godz.: 6:00-22:00, 

• Klucze do bramy wjazdowej są w wyłącznej dyspozycji gospodarza, 

• Zabrania się przebywania w budynku stanicy osobom postronnym, 

• Zezwala się wędkarzom i właścicielom kempingów na korzystanie z WC (Toi Toi)               

po uprzednim zdezynfekowaniu rąk, 

• Gospodarz wypożycza łodzie (1 łódź na 2 osoby) po wcześniejszej dezynfekcji 

sprzętu, z zachowaniem wszystkich środków ochrony osobistej, 

• Płatność za wypożyczenie łodzi będzie dokonywana w momencie wjazdu na teren 

parkingu. Osoba wynajmująca łódź jest zobowiązana do pozostania w samochodzie do 

momentu uiszczenia opłaty za parking i wynajem łodzi. Płatność dokonywana będzie 

przez okno samochodowe z zachowaniem środków ochrony osobistej obydwu stron, 

gospodarz przekaże dalsze instrukcje dotyczące użytkowania łodzi, 

• Brama wjazdowa w celu dojechania do pola kempingowego i na parking stanicy 

wędkarskiej, będzie otwierana i zamykana wyłącznie przez gospodarza, w celu 

uniemożliwienia wejścia osobom postronnym, 

2. Funkcjonowanie Pola Kempingowego: 

• Zezwala się na korzystanie z kempingu wyłącznie właścicielom oraz osobom,                       

z którymi oni zamieszkują, 

• Zakazuje się przemieszczania pomiędzy kempingami w celach towarzyskich, 

przebywać można tylko i wyłącznie w obrębie własnego kempingu, 

• Na polu kempingowym obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz 

zachowania 2 metrów odległości od siebie, 

Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad oraz wszczynanie awantur na terenie 

stanicy i pola kempingowego będzie skutkowało zawiadomieniem Policji. 

 

 

 
Podpisał 

Prezes Koła PZW nr 43 Pyskowice 

Jan Sienkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 


