
  

 

Uchwała nr 41/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu w Katowicach  

z dnia 17.02.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu rezerwacji łowisk: rzeka Odra nr 033  

w Kędzierzynie-Koźlu, Kanał Dwory nr 029 w Oświęcimiu i Dzierżno Duże nr 719  

 

Na podstawie § 48 ust. 2 w związku z § 47 pkt 10, 13 i 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.  

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza regulamin rezerwacji łowisk:  

 rzeka Odra nr 033 w Kędzierzynie-Koźlu,  

 Kanał Dwory nr 029 w Oświęcimiu, 

 Dzierżno Duże nr 719 

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Upoważnia Wiceprezesa ds. sportu ZO PZW w Katowicach, do dostosowania regulaminu                  

w zakresie obowiązujących przepisów prawnych. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia i podlega przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu Okręgu. 

 

§ 5 

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

25.01.2013 r. 

 

 

 

      Wiceprezes ZO ds. sportu                       Prezes ZO 

         

         Bogusław Kossowski              Mirosław Winiarski 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik do uchwały nr 41/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 17.02.2022 r. 

 

Regulamin rezerwacji łowisk Okręgu PZW w Katowicach 
 

1. Niniejszy regulamin dotyczy tylko trzech łowisk, których użytkownikiem rybackim jest 

Okręg PZW w Katowicach: 

a) Łowisko rzeka Odra nr 033 w miejscowości Kędzierzyn-Koźle Rogi na odcinku od 

śluzy Koźle do ujścia Kanału Gliwickiego. Łowisko podzielone jest na trzy sektory: 

 Sektor RA o długości ok. 350 m, pomiędzy ujściem Kanału Gliwickiego a linią 

wysokiego napięcia (tzw. kamienie). Limit 35 stanowisk, 

 Sektor RB o długości ok. 590 m, pomiędzy linią wysokiego napięcia a mostem 

kolejowym (tzw. patelnia). Limit 45 stanowisk, 

 Sektor RC o długości ok. 620 m, pomiędzy mostem kolejowym a Śluzą Koźle. 

Limit 35 stanowisk. 

b) Łowisko Kanał Dwory nr 029 pomiędzy rzeką Wisła a Śluzą Dwory na odcinku 

pomiędzy wjazdami na wał wzdłuż ul. Przysiółek Bajcarki. Łowisko podzielone jest 

na dwa sektory: 

 DA o długości ok. 560 m (połowa odcinka łowiska od strony Śluzy Dwory) limit 

50 stanowisk, 

 DB o długości ok. 560 m (połowa odcinka łowiska od strony rzeki Wisła) limit 50 

stanowisk. 

c) Łowisko Dzierżno Duże nr 713. Linia brzegowa łowiska stanowi jeden sektor. 

2. Rezerwacja odbywa się tylko poprzez pocztę e-mail. W wiadomości musi być podane: 

 Organizatora zawodów, 

 Nazwa łowiska i sektor na który opiewa rezerwacja, 

 Nazwa i data zawodów, 

 Dyscyplina w jakiej zawody zostaną rozegrane, 

 Imię, Nazwisko i nr tel. osoby do kontaktu, odpowiedzialnej za organizację zawodów. 

Terminy rezerwacji będą publikowane na stronie internetowej katowice.pzw.org.pl                    

w zakładce Sport.  

3. O kolejności rezerwacji decyduje wiceprezes ds. sportu ZO PZW w Katowicach. 

4. Rezerwacja może odbywać się na rzecz: 

 Kół PZW, które są jednostkami terenowymi Okręgu PZW w Katowicach, 

 Innych jednostek PZW, 

 Firm i przedsiębiorstw, 

 Klubów sportowych, 

 Osób prywatnych. 

5. Od podmiotów rezerwujących łowiska pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł 

za rezerwację każdego z sektorów. 

6. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli: 

 Zawody zostaną rozegrane. 

 Organizator zawodów pozostawi brzegi łowiska w stanie nienaruszonym oraz 

posprzątane,  

 Organizator odwoła zawody nie później niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia, 

 Jeżeli organizator zarezerwuje więcej niż jeden sektor a liczba startujących w zawodach 

będzie wyższa niż określony powyżej limit dla tego sektora. Weryfikacja będzie 

https://katowice.pzw.org.pl/


  

odbywać się na podstawie protokołu zawodów dostarczonego przez organizatora 

osobiście lub poprzez pocztę e-mail w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów, 

 Zawody nie zostaną rozegrane z powodu złych warunków hydrologicznych, o czym 

organizator musi powiadomić: telefonicznie lub osobiście, osobę wcześniej wyznaczoną 

do kontaktu, przed terminem rozpoczęcia zawodów. 

7. W przypadku nie wypełnienia zapisów pkt. 6, kaucja przepada na korzyść Okręgu PZW 

w Katowicach i będzie wykorzystana na potrzeby utrzymania łowiska. 

8. W przypadku wypełnienia zapisów pkt. 6, kaucja zostaje zwrócona wpłacającemu                     

w terminie do 30 dni od daty zakończenia zawodów, na wskazane przez Niego konto 

bankowe, lub na wniosek organizatora zawodów zostanie przeznaczona na pokrycie 

kosztów wynajmu łowiska. 

9. Z wpłacania kaucji zwolnione są koła PZW będących jednostkami terenowymi Okręgu 

PZW w Katowicach pod warunkiem, że rezerwują tylko jeden sektor na rozegranie 

zawodów o Mistrzostwo Koła, które mogą być rozgrywane maksymalnie w ciągu dwóch 

dni po sobie następujących.  

10. Rezerwacja sektora jest skuteczna po spełnieniu warunków zapisu pkt. 2 oraz wpływu 

kaucji na konto Okręgu PZW w Katowicach. Nr konta 87 1020 2313 0000 3902 0120 

1557 
11. Wnioski o rezerwację, wraz z potwierdzeniem wpłaty kaucji prosimy przesyłać na adres 

email: sport@opzw.webserwer.pl. 

Wszelkich informacji udziela Dział Sportu biura ZO PZW w Katowicach pod nr tel:  

32 203 81 12 lub adres e-mail j/w. 
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