
 

Uchwała nr 37/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 26.01.2023 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej Okręgu PZW 

w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice 

 

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 PZW w Katowicach nad zbiornikiem                 

nr 003 Pławniowice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Zatwierdza cennik stanicy wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 

Pławniowice stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 43 Pyskowice. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 23/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

13.01.2022 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 37/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r.  

                                                                                          

Regulamin stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem „Pławniowice” 

 
1. Administratorem stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem „Pławniowice” jest Okręg 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło PZW nr 43 Pyskowice. 

2. Stanica wędkarska zwana dalej „rybaczówką” prowadzi działalność w zakresie usług 

noclegowych oraz wynajmu łodzi. 

3. Z usług rybaczówki mogą korzystać członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego                       

a także osoby niezrzeszone w PZW. 

4. Wjazd na teren rybaczówki i parkowanie pojazdów jest płatne i dozwolone jest wyłącznie 

w miejscach wyznaczonych. Parking jest niestrzeżony i zamykany jest w godz. od 22:00 

do godz. 6:00. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy oraz pozostawione 

w nich mienie. 

6. Osoby korzystające z usługi noclegowej w rybaczówce zobowiązane są dokonać 

formalności meldunkowych u gospodarza rybaczówki oraz uregulować należność za cały 

okres pobytu wg cennika. 

7. Na terenie rybaczówki obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00. 

8. Po godz. 22:00 na terenie rybaczówki mogą przebywać jedynie osoby, które mają 

opłacony pobyt. 

9. Wynajmujący pokoje mają obowiązek: 

 dbać o sprzęt znajdujący się na ich wyposażeniu, 

 utrzymywać czystość i porządek, 

 przestrzegać przepisy p.poż. 

10. Grillowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. 

11. Dzieci do lat 16 przebywające na terenie rybaczówki winny obowiązkowo znajdować się 

pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych (prawnych). 

12. Korzystanie z łodzi wędkarskich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność 

wypożyczającego, po pozostawieniu przystaniowemu w depozycie karty wędkarskiej                     

i wniesieniu opłaty przed wypłynięciem wg cennika. 

13. Prawo do samodzielnego wypożyczenia łodzi wędkarskiej mają jedynie osoby 

pełnoletnie. 

14. Każda osoba na łodzi musi posiadać kamizelkę ratunkową. Ponadto na każdej łodzi musi 

znajdować się koło ratunkowe. 

15. Obowiązuje zakaz dobijania do brzegu poza przystanią (z wyjątkiem sytuacji 

awaryjnych). 

16. Pływanie łodziami i wędkowanie z łodzi może odbywać się w odległości co najmniej 50 

m od wędkujących z brzegu. 

17. Po spłynięciu do przystani należy łódź zakotwiczyć i wyczyścić a sprzęt zdać 

przystaniowemu. 

18. Za szkody powstałe w czasie użytkowania łodzi odpowiada wypożyczający.  

Opłaty za szkody pobiera przystaniowy wg cennika. 

Osobie, która wyrządziła szkodę zostaną zatrzymane w depozycie dokumenty wędkarskie 

do czasu uregulowania należności. 

19. Obowiązuje zakaz spożywania na łodzi alkoholu i innych środków odurzających. 

20. Gospodarz rybaczówki ma prawo do odmowy wypożyczenia łodzi osobom, który 

naruszyły wcześniej niniejszy regulamin. 



 

21. Na terenie rybaczówki i przystani należy przestrzegać postanowień niniejszego 

regulaminu oraz przepisów bhp i p.poż. 

22. Wszystkie inne kwestie nieujęte w regulaminie należy każdorazowo uzgadniać                            

z gospodarzem rybaczówki. 

23. Wyrażenie zgody na pobyt na terenie rybaczówki oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 

24. Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika. 

25. W sprawach spornych od decyzji administratora można się odwołać do Zarządu Okręgu 

PZW w Katowicach.  

 

  Regulamin obowiązuje od 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 26.01.2023 r.  

 

                                                           Cennik 

                        rybaczówki nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice  

 
                                                                                        Członek PZW     Osoba niezrzeszona 

                                                                                                                                 w PZW 

 
1.  Opłata parkingowa

2     
10,00 zł                       15,00 zł 

2.  Wynajem pokoju (od osoby)
1
    50,00 zł                       70,00 zł 

3.  Wynajem łodzi od 6:00 do 21:00 (piątek, sobota, 

     niedziela i święta)      30,00 zł/dzień           20,00 zł/godz. 

3a.Wynajem łodzi od 21:00 do 7:00 (piątek, sobota, 

     niedziela i święta)      30,00 zł/noc                 nie dotyczy 

3b.Wynajem łodzi (od poniedziałku do czwartku 

      z wyjątkiem świąt)               20,00 zł/dobę             20,00 zł/godz.   

4.  Stacjonowanie prywatnej łodzi wędkarskiej                          

     na terenie rybaczówki     400,00 zł                       nie dotyczy 

5. Opłata za: 

    5a. złamanie wiosła        150,00 zł 

    5b. zniszczenie koła ratunkowego       250,00 zł 

    5c. zniszczenie kamizelki ratunkowej      150,00 zł 

    5d. zgubienie kotwicy        250,00 zł 

    5e. uszkodzenie łodzi           wg kosztów naprawy 

6. Udostępnienie części terenu oraz niektórych 

    pomieszczeń rybaczówki na: 

    6a. spotkania grupowe (zawody) do 20 osób     160,00 zł 

    6b. spotkania grupowe (zawody) powyżej 20 osób    300,00 zł 

 

        
1
 Dobę liczy się od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 

        
2
 Dobę parkingową liczy się od godziny 6:00 do godziny 6:00 dnia następnego. 

 

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23 % podatku VAT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


