
                                                                                        

 

Uchwała nr 43/2008 
 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 27.11.2008r. 

 

w sprawie: cennika łowiska specjalnego „Rybnik”. 
 
 

Na podstawie § 46 pkt 15 Statutu PZW z dn. 19.10.2007r., . 
 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Zatwierdza się cennik opłat na łowisku specjalnym „Rybnik” w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2009r. 

 
§ 3 

 
Uchwała podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu PZW w Katowicach na najbliższym 

posiedzeniu. 
 

                                                                    § 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura ZO. 
 

 

 

 

Wiceprezes ds. Gospodarczych     Prezes ZO 

 

             Konrad  Ciura         Mirosław  Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                         
 



                                                                     Załącznik nr 1 do uchwały Prezydium ZO nr43//2008 z dnia 27.11.08r 
Cennik opłat  na zb. Rybnik, Orzepowice i Grabownia obowiązujący od 01.01.2009r. 

 
         
      Rodzaje  zezwoleń  

                   Dla: 
członków PZW niezrzeszeni w 

PZW 
Roczne  od 01.01.- 31.12. * 160 zł. 250 zł. 
Roczne  od 01.01.- 31.12. * 
dla osób, które posiadały ważne roczne 
zezwolenie w ubiegłym roku pod 
warunkiem  zwrotu  prawidłowo 
wypełnionego  rejestru połowu ryb za 
poprzedni  rok 

130 zł. 220 zł. 

Zezwolenia   okresowe*  
 
-   1 dniowe  
-   3 dniowe  ( kolejne dni) 
- 14 dniowe ( kolejne dni) 
 

 
 

13 zł. 

 
 

18 zł. 
20 zł. 35 zł. 
50 zł. 75 zł. 

Zezwolenia na ośrodek „Kotwica” * 
(dla osób zakwaterowanych 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. 

Roczne dla gości klubów żeglarskich na 
ośrodku „Kotwica” * 

700 zł 
 

Zapora boczna Orzepowice 
- jednodniowe * 
zezwolenie upoważnia także do połowu na terenie 
ogólnodostępnej linii brzegowej 

15 zł 20 zł 

Zezwolenie specjalne 
           „zrzut ciepłej wody” ** 
- stanowiska 1 do 4  
- stanowiska 5 do 7 
- stanowiska 8 do 10  
Obowiązuje rezerwacja stanowisk ** 
zezwolenie upoważnia także do połowu na terenie 
ogólnodostępnej linii brzegowej 

 
 

100 zł / dzień 
60 zł / dzień 
40 zł / dzień 

Zezwolenie jednodniowe na odcinek              
„ kierownicy”  * od strony Ośrodka 
szkoleniowo – wypoczynkowego, 
z możliwością sprzedaży do 6 zezwoleń 
rocznych po 1200 zł obowiązujących do 
końca roku – ograniczona liczba zezwoleń 
na jeden dzień. 
zezwolenie upoważnia także do połowu na terenie 
ogólnodostępnej linii brzegowej 

 
 

30 zł / dzień 

Składka jednodniowa dla zawodników 
biorących udział w zawodach (nie dotyczy 
treningu)*** - bez prawa zabierania ryb 

 
 5 zł / osoba / dzień 

*     Zezwolenie ważne w godz. od 5ºº do 22ºº z wyjątkiem okresu od 01.06. do 30.09. gdzie dopuszcza  
       się wędkowanie od godz.4ºº do godz.23ºº. 
**  Przyjmuje się przedpłaty na rezerwację stanowisk, co najmniej 14 dni przed terminem wędkowania,   
      bez prawa zwrotu (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przekazania rezerwacji na osobę  
      wskazaną przez dokonującego przedpłaty).   
*** Osoby posiadające zezwolenia roczne lub okresowe nie muszą uiszczać opłaty za udział w zawodach. 

    Składki okresowe  z wypełnionym rejestrem podlegają  zwrotowi  w ciągu 7 dni 
          w punktach ich zakupu.  
     


