
 

Uchwała nr 66/2022 

Prezydium  Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 28.04.2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej Okręgu Polskiego 

                    Związku Wędkarskiego w Katowicach nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce 

 w Boguchwałowicach  

 

Na podstawie § 48 ust. 1 i 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 stanicy wędkarskiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego                     

w Katowicach nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce w Boguchwałowicach, którego 

administratorem jest Koło PZW nr 54 Sosnowiec, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2 

Zatwierdza cennik stanicy wędkarskiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego                         

w Katowicach nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce w Boguchwałowicach, którego 

administratorem  jest Koło PZW nr 54 Sosnowiec, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 54 Sosnowiec. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 33/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

20.04.2017 r. oraz uchwała nr 39/2021 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                   

z dnia 27.05.2021 r. 

          

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 6 

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

25.01.2013 r. 

 

 

                           Sekretarz ZO                                                             Prezes ZO                                                                                                           

 

                          Dariusz Gacek                                                        Mirosław Winiarski 

 

 
 

 
 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 28.04.2022r.  

 

Regulamin 

Stanicy wędkarskiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce w Boguchwałowicach 

 

1. Administratorem Stanicy wędkarskiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego                   

w Katowicach nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce w Boguchwałowicach jest Koło PZW  

nr 54 Sosnowiec. 

2. Stanica wędkarska świadczy usługi w zakresie wypożyczania łodzi wędkarskich, 

rowerków wodnych a także miejsc noclegowych. 

3. Z usług stanicy mogą korzystać członkowie PZW posiadający aktualnie opłacone składki 

członkowskie jak i osoby niezrzeszone w PZW. 

4. Opłaty za korzystanie z usług stanicy zamieszczone są w cenniku. 

5. Miejsca noclegowe w stanicy wynajmowane są na doby, przy czym doba rozpoczyna się 

od godziny 15:00 i trwa do godziny 13:00 dnia następnego. 

6. Opłata za pobyt pobierana jest przez gospodarza stanicy z góry za cały deklarowany okres 

wynajmu. 

7. Przedłużenie pobytu poza okres określony w dniu przybycia należy zgłaszać do godziny 

10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie 

uwzględnione w miarę posiadanych możliwości. 

8. Najmujący miejsce noclegowe członek PZW zobowiązany jest do okazania ważnej 

legitymacji PZW a osoby niezrzeszone w PZW przy zameldowaniu okazują dowód 

osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

9. Najmujący nie może przekazywać pokoju (miejsca noclegowego) osobom trzecim, nawet 

jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona należna za pobyt opłata. 

10. Osoby nie zameldowane w stanicy mogą odwiedzać wynajmującego w pokoju od godziny 

8:00 do godziny 21:00 wyłącznie po poinformowaniu o tym fakcie gospodarza stanicy. 

11. Na terenie stanicy obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00. 

12. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. 

Za zachowanie dzieci, w tym poczynione przez nie szkody, odpowiadają opiekunowie 

prawni dzieci. 

13. W pomieszczeniach stanicy zabronione jest palenie papierosów i wyrobów tytoniowych. 

14. W wynajmowanych pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek 

elektrycznych, żelazek, butli gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących 

wyposażenia stanicy. Nie dotyczy to ładowarek telefonów komórkowych i zasilaczy 

urządzeń komputerowych. 

15. Najmujący ma prawo do korzystania z kuchni gazowej, naczyń kuchennych i zastawy 

stołowej znajdującej się na wyposażeniu stanicy. Używane sprzęty i naczynia należy 

pozostawić po sobie w czystości. 

16. Najmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych stanicy powstałe z jego 

winy lub winy odwiedzających go osób. 

17. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach wyposażenia należy powiadomić gospodarza 

stanicy. 

18. Wypożyczenie łodzi dla członków PZW odbywa się na podstawie karty wędkarskiej oraz 

aktualnego zezwolenia na amatorski połów ryb wędką.    



 

19. Sprzęt pływający do celów turystycznych wypożycza się po okazaniu dowodu osobistego 

lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. O terminie 

wypożyczenia decyduje gospodarz stanicy. 

20. Wypożyczenie łodzi do celów wędkarskich jest możliwe j.n.: 

 w okresie od 29.04 do 31.05 i od 01.10 do 31.10 – od godziny 6:00 do zmroku, 

 w okresie od 01.06 do 30.09 – tura dzienna trwa od godziny 5:00 do godziny 17:00, 

tura nocna trwa od godziny 18:00 do godziny 6:00 dnia następnego. 

21. Łodzie będące własnością innych kół PZW zarezerwowane są dla członków tych kół do 

godziny 7:30 rano i do godziny 19:00 w turze nocnej. Po tym terminie pozostają do 

dyspozycji gospodarza stanicy. 

22. Osoba wypożyczająca łódź lub inny środek pływający ponosi odpowiedzialność 

materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe z jej winy zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. 

23. Zabrania się: 

 przybijania do brzegów wyspy i innych miejsc brzegowych zbiornika, za wyjątkiem 

terenu stanicy bez uzasadnionej ważnej przyczyny, 

 spożywania alkoholu w trakcie korzystania ze środka pływającego, 

 kąpieli w trakcie korzystania ze środka pływającego. 

24. Każda osoba korzystająca ze środka pływającego zobowiązana jest do stosowania 

środków ratunkowych zgodnie z zaleceniem gospodarza stanicy. 

25. 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 stanicy. 

26. Nie zastosowanie się do niniejszego regulaminu będzie skutkowało przerwaniem 

korzystania z usług stanicy bez prawa zwrotu opłaty. 

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

 

 

Regulamin obowiązuje od 28.04.2022  r.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/2022 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 28.04.2022r.  

 

Cennik 
usług Stanicy Wędkarskiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce w Boguchwałowicach obowiązujący od 28.04.2022r. 

 

1. Wynajem miejsc noclegowych: 

 członek PZW         35,00 zł/doba 

 niezrzeszony w PZW        40,00 zł/doba 

 młodzież  w wieku 15 – 18 lat      20,00 zł/doba 

 dzieci do 14 lat        15,00 zł/doba 

Cena wynajmu obejmuje prawo do bezpłatnego korzystania z węzła kuchennego celem 

samodzielnego przygotowania posiłków zgodnie z regulaminem. 

 

2. Wynajem sprzętu pływającego: 

 łódź do celów wędkarskich       20,00 zł/tura 

 łódź do celów turystycznych       25,00 zł/godz. 

 rowerek wodny        25,00 zł/godz. 

 łódź do celów wędkarskich z napędem elektrycznym   40,00 zł/tura 

 

Parkowanie pojazdu na terenie stanicy dla wynajmujących sprzęt pływający   5,00 zł 

 

3. Za  szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu pływającego: 

 zagubienie kotwicy 9 kg z linką      140,00 zł 

 zagubienie kotwicy 14 kg z linką      180,00 zł 

 złamanie wiosła        100,00 zł 

 zagubienie koła ratunkowego      200,00 zł 

 zagubienie lub zniszczenie kapoka      140,00 zł 

 trwałe uszkodzenie dulki wiosła        60,00 zł 

 zwrot zanieczyszczonej łodzi         20,00 zł 

 uszkodzenie łodzi na skutek jej nieprawidłowego użytkowania – wynajmujący ponosi 

odpowiedzialność finansową zgodnie z kosztami naprawy oszacowanymi przez 

gospodarza stanicy, ale nie mniej niż 150,00 zł. 

 

Ceny zawierają podatek VAT.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


