
 

Uchwała nr 36/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 26.01.2023 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika Ośrodka Wędkarskiego 

Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 006 Dzierżno Małe 

 

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 Ośrodka Wędkarskiego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem          

nr 006 Dzierżno Małe stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Zatwierdza cennik Ośrodka Wędkarskiego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem                

nr 006 Dzierżno Małe stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 13 Gliwice. 

 

§ 4 

Traci moc  uchwała nr 31/2021 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.04.2021 r. 

            

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2023 r. 

 

§ 6 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2022 Zarządu Głównego 

Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25.06.2022 r. 

 

 

                   

          Wiceprezes ZO ds. gospodarczych                                                Prezes ZO                                                                                                           

 

                         Edward Totoń                                                          Mirosław Winiarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. 

 

Regulamin Ośrodka Wędkarskiego Okręgu PZW w Katowicach  

nad zb. Dzierżno Małe 
 

1. Administratorem Ośrodka Wędkarskiego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem               

nr 006 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) i stałej 

kwoty w wysokości ustalonej z końcem każdego roku oraz od wskazań licznika zużycia 

energii elektrycznej.  

5.  Opłata stanowiąca zwrot kosztów utrzymania ośrodka wnoszona będzie jednorazowo na 

podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku zgodnie                  

z obowiązującą stawką w danym roku. 

       Dopuszcza się dokonanie wpłaty w dwóch ratach: 

a) I rata do 30 kwietnia bieżącego roku – 50% wartości faktury VAT, 

b) II rata do 30 września bieżącego roku – 50% pozostałej kwoty. 

6. Wpłatę dokonuje się przelewem na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy. 

7. Zwrot należności za zużytą energię elektryczną wnoszony będzie przez Użytkownika co 

dwa miesiące zgodnie z obowiązującą stawką w danym roku. 

Wpłaty dokonuje się przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy. 

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

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. 

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

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. 

10. Administrator ma prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli prawidłowego 

używania energii elektrycznej i wyłączenia jej w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości oraz plombowania liczników energii elektrycznej i rozdzielni. 

11. 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. 



 

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

kempingu jak i na terenie całego ośrodka. 

13. 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. 

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

dorosłych. 

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) lub zgody na jej cumowanie, 

 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, 

 spożywania alkoholu 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 czerpania wody, 

 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 indywidualnie       

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

18. Okręg PZW w Katowicach oraz Zarząd Koła 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 2023 r.  



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r. 

 

Cennik 

za korzystanie z Ośrodka Wędkarskiego Okręgu PZW 

w Katowicach nad zbiornikiem nr 006 Dzierżno Małe od 2023 r. 

 

 
1. Udostępnienie terenu pod kemping 40,00 zł/m

2
 powierzchni kampingu /rok 

2. Kwota stała w 2023 r.    50,00 zł 

3. Zużycie energii elektrycznej  wg wskazań licznika  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


