
Uchwała nr 19/2021 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 18.03.2021 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika Ośrodka Wędkarskiego i Stanicy 

Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem Dzierżno Małe 

 

Na podstawie § 47 pkt 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

   

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza regulamin Ośrodka Wędkarskiego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem 

Dzierżno Małe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Zatwierdza regulamin Stanicy Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem 

Dzierżno Małe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

  

§ 3 

Zatwierdza cennik Ośrodka Wędkarskiego i Stanicy Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach 

nad zbiornikiem Dzierżno Małe, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

               

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 13 Gliwice. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 45/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 16.06.2020 r. 

            

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r. 

 

§ 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 19/2021 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 18.03.2021 r. 

 

 

Regulamin Ośrodka Wędkarskiego Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Katowicach nad zbiornikiem Dzierżno Małe 

 
 

1. Administratorem Ośrodka Wędkarskiego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem 

Dzierżno Małe jest Koło PZW nr 13 Gliwice. 

2. Administrator z mocy posiadanych uprawnień zawiera z posiadaczami kempingów 

umowy udostępnienia terenu. 

3. Wszyscy użytkownicy (właściciele) kempingów muszą być członkami Koła PZW nr 13 

Gliwice. Nieopłacenie składki członkowskiej jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy 

przez użytkownika w trybie natychmiastowym.  

4. Koszty utrzymania Ośrodka Wędkarskiego ponoszone są przez użytkowników 

kempingów i naliczane są od m
2
 zajmowanego terenu (pod stojącym kempingiem) oraz od 

wskazań licznika zużycia energii elektrycznej.  

5.  Składka stanowiąca zwrot kosztów utrzymania ośrodka wnoszona będzie jednorazowo               

w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku zgodnie z obowiązującą stawką w danym roku. 

Dopuszcza się dokonanie wpłaty w dwóch ratach: 

 I rata do 30 kwietnia bieżącego roku, 

 II rata do 30 września bieżącego roku. 

Wpłatę dokonuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy Zarządcy. 

6. Zwrot należności za zużytą energię elektryczną wnoszony będzie przez Użytkownika                

co dwa miesiące (do 10 dnia miesiąca) w okresie od 01 kwietnia do 30 września zgodnie    

z obowiązującą stawką w danym roku. Wpłaty dokonuje się przelewem na wskazany 

rachunek bankowy Zarządcy. 

7. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności, o których mowa w punkcie 5 i 6 

Zarząd Koła PZW nr 13 Gliwice ma prawo: 

a) po upływie dwóch tygodni poinformować dłużnika telefonicznie lub pisemnie                      

o zaległościach, 

b) po kolejnych dwóch tygodniach wyłączyć dłużnikowi energię elektryczną 

bezterminowo i bez prawa dochodzenia odszkodowania za ewentualne straty powstałe 

z tego tytułu, 

c) ponowne podłączenie energii elektrycznej nastąpi po uregulowaniu zaległości oraz 

pokryciu kosztów związanych z jej ponownym podłączeniem. 

8. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności, o których mowa w punkcie 5 i 6 

powyżej trzech miesięcy Zarząd Okręgu PZW w Katowicach na wniosek Koła PZW nr 13 

Gliwice ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy równoznaczne jest z natychmiastową likwidacją 

kempingu przez właściciela bądź też na jego koszt. 

9. Zarząd Koła ma prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli prawidłowego 

używania energii elektrycznej i wyłączenia jej w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości oraz plombowania liczników energii elektrycznej i rozdzielni. 

10. Każdemu użytkownikowi kempingu wydaje się kartę parkingową uprawniającą do 

parkowania jednego samochodu osobowego na wyznaczonym miejscu. Karta parkingowa 

winna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz samochodu. Ośrodek nie ponosi 



odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe w pojazdach mechanicznych 

pozostawionych na jego terenie. 

11. Każdy użytkownik ma obowiązek dbać o czystość i porządek w obrębie własnego 

kempingu jak i na terenie całego ośrodka. 

12. Zwierzęta przebywające na terenie ośrodka muszą znajdować się pod stałą kontrolą 

właścicieli. Właściciele zwierząt zobowiązani są do trzymania ich w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla innych osób i zwierząt. Właściciel ma bezwzględny obowiązek 

usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę. 

13. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie pod opieką osób 

dorosłych. 

14. Każdy użytkownik kempingu zobowiązany jest do wykonania prac na rzecz ośrodka                   

w wymiarze 5 godzin na rok lub wnieść zamiennie opłatę w wysokości ustalonej                       

w bieżącym roku. 

15. Każdy użytkownik kempingu ma prawo do bezpłatnego cumowania w wyznaczonym 

miejscu jednej łodzi wędkarskiej o wymiarach: długość 4,5 m, szerokość 1,5 m +/- 5%.    

Użytkownicy łodzi zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w miejscu jej 

cumowania. 

16. Na terenie Ośrodka Wędkarskiego zabrania się: 

 cumowania łodzi przez osoby postronne nie posiadające kempingu (nie będące 

użytkownikiem ośrodka), 

 zrywania plomb w rozdzielniach elektrycznych oraz dokonywania w nich 

jakichkolwiek zmian, 

 pobierania energii elektrycznej nie rejestrowanej na posiadanym liczniku, 

 przekazywania energii elektrycznej użytkownikom innego kempingu, 

 pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych stwarzających 

zagrożenie pożarowe lub wypadkowe, 

 pozostawiania zwierząt domowych bez opieki, 

 nadużywania alkoholu, wywoływania awantur i zakłócania ciszy nocnej, 

 mycia naczyń w punktach czerpania wody, 

 wyrzucania do pojemników na śmieci elementów pochodzących z rozbiórki 

remontowanych kempingów, mebli lub elementów stanowiących ich wyposażenie, 

 podlewania trawników i roślin wodą z punktów czerpalnych, 

 stawiania jakichkolwiek płotów, ogrodzeń, pergoli itp., 

 parkowania samochodów w miejscach innych niż do tego wyznaczonych, 

 biwakowania poprzez rozstawianie namiotów oraz ustawianie przyczep 

kempingowych, 

 wykonywania uciążliwych prac w godzinach od 22:00 do 8:00 oraz w dni świąteczne. 

17. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez: 

 Komisję Kempingowiczów, 

 Zebranie Kempingowiczów, 

a decyzję z mocą obowiązującą będzie podejmować Zarząd Koła PZW nr 13 Gliwice.   

18. Okręg PZW w Katowicach oraz Koło PZW nr 13 Gliwice nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody z tytułu zniszczeń, dewastacji kempingów lub kradzieży pozostawionych 

przedmiotów należących do osób przebywających na terenie Ośrodka Wędkarskiego. 

19. Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy                              

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

 

 



                Użytkownik:                                                                           Zarządca:  

 

 

………………………………                                                  1. …………………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

                                                                                                  2. …………………………….. 

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/2021 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                                            

z dnia 18.03.2021 r. 

 

Regulamin Stanicy Wędkarskiej Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Katowicach nad zbiornikiem Dzierżno Małe 
 

1. Administratorem Stanicy Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem 

Dzierżno Małe jest Koło PZW nr 13 Gliwice. 

2. Stanica Wędkarska PZW nad zb. Dzierżno Małe ma charakter rekreacyjny, sprzyja 

propagowaniu, poszerzaniu i wymianie wiedzy w zakresie wędkarstwa, ochrony przyrody 

i działalności PZW. 

3. Stanica Wędkarska zapewnia wędkarzom możliwość korzystania z miejsc noclegowych 

oraz łodzi wędkarskich. 

4. Z oferty stanicy mogą korzystać wyłącznie członkowie PZW posiadający aktualnie 

opłacone składki członkowskie. 

5. Składki za korzystanie z usług stanicy zamieszczone są w cenniku. 

6. Stanica jest czynna w okresie od 01 maja do 31 października. 

7. Miejsca noclegowe w stanicy wynajmowane są na doby. Składka za pobyt pobierana jest 

przez Kierownika stanicy z góry za cały deklarowany okres wynajmu. 

8. Zabrania się: 

 wprowadzania do stanicy osób postronnych, 

 udostępniania osobom postronnym sanitariatów, pomieszczenia kuchennego oraz 

innych elementów wyposażenia stanicy. 

9. Użytkownik stanicy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku zamykania 

pomieszczeń: kuchni, sanitariatów i pokoi.  

10. Każdy wędkarz korzystający ze stanicy, zobowiązany jest do zachowania czystości                   

i porządku, dbania o powierzone mu mienie, użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem                     

i zwrócenia go w stanie czystym i nie uszkodzonym.  

11. O wszelkich uszkodzeniach bądź zgubieniu elementów wyposażenia należy powiadomić 

Kierownika stanicy. W takim przypadku wędkarz zobowiązany jest ponieść koszty 

naprawy wyrządzonej szkody lub odkupić zagubione elementy wyposażenia. 

12. Na terenie stanicy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 22:00 do 

godz. 6:00. 

13. Zabrania się mycia pojazdów na terenie stanicy. 

14. Osoby przebywające na terenie stanicy obowiązuje kulturalne zachowanie oraz zakaz 

nadużywania alkoholu. 

15. Pomost przeznaczony jest wyłącznie do wędkowania. Korzystanie z pomostu odbywa się 

na własną odpowiedzialność wędkarza. 

16. Zabrania się przebywania na pomoście dzieciom bez opieki osób dorosłych oraz osobom 

po spożyciu alkoholu. 

17. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru włączonych grzejników i innych odbiorników 

energii elektrycznej stanowiących zagrożenie pożarowe,  

18.  Za przebywające na terenie stanicy psy (tylko na smyczy i w kagańcu) wszelką 

odpowiedzialność ponoszą ich właściciele. 

19. Łodzie wędkarskie wydawane są w godzinach od 6:00 do 18:00 i od 18:00 do 6:00. 

20. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających łodzie nie 

będą wypożyczane. 

21. Zabrania się używania silników spalinowych do wypożyczonych łodzi ze stanicy. 



22. Każda osoba korzystająca z łodzi zobowiązana jest do stosowania ze środków 

ratunkowych zgodnie z zaleceniem Kierownika. 

23. Wypożyczający łódź zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu technicznego oraz 

czystości przed wypłynięciem. 

24. Za szkody powstałe z winy użytkownika lub zdanie zanieczyszczonej łodzi, użytkownik 

odpowiada materialnie. W takim przypadku wędkarz zobowiązany jest ponieść koszty 

usunięcia szkód oraz do odkupienia zagubionych lub uszkodzonych elementów 

wyposażenia. 

25. Zabrania się: 

 spożywania alkoholu w trakcie korzystania z łodzi, 

 kąpieli w trakcie korzystania z łodzi, 

 pływania łodzią w odległości mniejszej niż 50 m od innych wędkujących z brzegu. 

26. Przebywający na terenie stanicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie środowiska i BHP. 

27.  Okręg PZW w Katowicach i administrator stanicy w żadnym wypadku nie ponoszą 

odpowiedzialności z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży przedmiotów należących do 

osób przebywających na terenie schroniska. 

28. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkowało przerwaniem 

korzystania z usług stanicy bez prawa zwrotu wniesionej składki. 

29. Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i cennika 

stanicy. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 19/2021 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                                            

z dnia 18.03.2021 r. 

 

Cennik za korzystanie ze Stanicy Wędkarskiej i Ośrodka Wędkarskiego 

PZW nad zbiornikiem Dzierżno Małe od 2021 r. 
 

 

I Miejsca noclegowe w Schronisku Wędkarskim:             

1. za łóżko              do 3 dni     30,00 zł/doba 

2. za łóżko              od 4 dni do 14 dni   25,00 zł/doba 

3. za łóżko              powyżej 14 dni    20,00 zł/doba 

 

 

II Ośrodek Wędkarski 

1. Udostępnienie terenu pod kemping                35,00 zł/m
2
 powierzchni kampingu rok 

2. Zużycie energii elektrycznej                           wg wskazań licznika  

 

III Wypożyczenie łodzi                                                            10,00 zł/12 godz. 

                    

 

IV Opłaty za uszkodzenie łodzi lub zniszczenie bądź zgubienie wyposażenia łodzi: 

 

1. Uszkodzenie łodzi      wg kosztów naprawy 

2. Zdanie łodzi zanieczyszczonej    20,00 zł 

3. Złamanie wiosła               100,00 zł  

4. Zniszczenie koła ratunkowego             300,00 zł 

5. Zniszczenie kamizelki ratunkowej             150,00 zł 

6. Zgubienie kotwicy metalowej    50,00 zł 

7. Zgubienie kotwicy gumowanej 9 kg            140,00 zł 

8. Zgubienie kotwicy gumowanej 14 kg            160,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


