
Uchwała nr 54/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 23.02.2023 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu i cennika Stanicy Wędkarskiej 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 Stanicy Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem                

nr 006 Dzierżno Małe, której administratorem jest Koło PZW nr 13 Gliwice stanowiący 

załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Zatwierdza cennik Stanicy Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 006      

Dzierżno Małe, której administratorem jest Koło PZW nr 13 Gliwice stanowiący załącznik               

nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 13 Gliwice. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 83/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 

25.05.2022 r. 

            

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 6 

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

Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25.06.2022 r. 

 

 

 

           

                Sekretarz ZO                                                                      Prezes ZO                                                                                                           

 

               Dariusz Gacek                                                              Mirosław Winiarski 

 

 

 
               

                           
                                                                                                                     

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/2023 

                                                                                                                     Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

                

Regulamin Stanicy Wędkarskiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Katowicach  nad zbiornikiem nr 006 Dzierżno Małe 
 

1. Administratorem Stanicy Wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 

006 Dzierżno Małe jest Koło PZW nr 13 Gliwice. 

2. Stanica Wędkarska świadczy usługi w zakresie korzystania z miejsc noclegowych oraz 

wypożyczania łodzi wędkarskich. 

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

członkowskie jak również osoby niezrzeszone w PZW, które mogą wypożyczyć łódź do 

celów turystycznych bądź wędkowania, po uprzednim nabyciu zezwolenia na amatorski 

połów ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach dla osób 

niezrzeszonych. 

4. Do korzystania z  usług stanicy w pierwszej kolejności uprawnieni są członkowie PZW.  

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 gospodarza 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. Każda osoba korzystająca ze stanicy zobowiązany jest do zachowania czystości                            

i porządku, dbania o powierzone jej mienie, użytkować je zgodnie z przeznaczeniem                    

i zwrócić je w stanie czystym i nie uszkodzonym.  

11. O wszelkich uszkodzeniach bądź zgubieniu elementów wyposażenia należy powiadomić 

gospodarza stanicy. W takim przypadku osoba, która wyrządziła szkodę zobowiązana jest 

ponieść koszty naprawy wyrządzonej szkody lub odkupić zagubione elementy 

wyposażenia. 

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

energii elektrycznej stanowiących zagrożenie pożarowe.  

13. Dzieci do lat 16 przebywające na terenie stanicy powinny obowiązkowo znajdować się 

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

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

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

godz. 6:00. 

16. Zabrania się mycia pojazdów na terenie stanicy. 

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

nadużywania alkoholu. 

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

na własną odpowiedzialność wędkującego. 

19. Zabrania się przebywania na pomoście dzieciom bez opieki osób dorosłych. 

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

odpowiedzialność ponoszą ich właściciele. 

21. Łodzie wędkarskie wydawane są w godzinach od 6:00 do 21:00 i od 21:00 do 7:00. 



22. Prawo do samodzielnego wypożyczenia łodzi wędkarskiej mają jedynie osoby 

pełnoletnie. 

23. Członek PZW wypożyczający sprzęt zobowiązany jest pozostawić (na stanicy) na czas 

wypożyczenia legitymację członkowską PZW.  

24. Osoba niezrzeszona w PZW wypożyczająca łódź w celach rekreacyjnych zobowiązana 

jest do okazania dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość oraz wyrażenie 

zgody na dokonanie odpisu danych.  

25. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na wypożyczenie łodzi oraz dowodem 

zapłaty jest paragon z kasy fiskalnej wg. cennika usług. 

26. Łodzią wędkarską może wypływać nie więcej niż 3 osoby. 

27. Zabrania się: 

 wypływania łodzią bez kompletnego sprzętu ratunkowego, 

 kąpieli w trakcie korzystania z łodzi, 

 przybijania do brzegu poza przystanią i wyspą (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych), 

 spożywania alkoholu w trakcie korzystania z łodzi. 

28. Osoba, która wypożycza łódź bierze pełną odpowiedzialność za pozostałe osoby 

przebywające razem z nią na łodzi. 

29. Pływanie łodzią wędkarską i wędkowanie z łodzi dozwolone jest w odległości co najmniej 

50 metrów od wędkujących z brzegu. 

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

będą wypożyczane. 

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

czystości przed wypłynięciem. 

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

odpowiada materialnie. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest ponieść koszty 

usunięcia szkód. 

33.  Wjazd na teren stanicy i parkowanie pojazdów jest płatne i dozwolone jedynie                         

w miejscach do tego wyznaczonych. 

34. Przebywający na terenie stanicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie środowiska i BHP.  

35. 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 stanicy. 

36. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkowało przerwaniem 

korzystania z usług stanicy bez prawa zwrotu wniesionej składki oraz odmową 

wypożyczenia łodzi w przyszłości. 

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

stanicy. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

 

Cennik usług Stanicy Wędkarskiej PZW nad zbiornikiem  

nr 006 Dzierżno Małe 
 

 

I Wypożyczenie łodzi : 

 

1. Wypożyczenie łodzi dla członka PZW od godz. 6:00 do godz. 21:00 20,00 zł 

2. Wypożyczenie łodzi dla członka PZW od godz. 21:00 do godz. 7:00 20,00 zł 

3. Wypożyczenie łodzi dla osób niezrzeszonych w PZW 

             wyłącznie od godz. 6:00 do godz. 21:00              15,00 zł/godz.    

4. Stacjonowanie prywatnej łodzi wędkarskiej na terenie stanicy         350,00 zł/sezon         

 

II 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                 150,00 zł  

4. Zniszczenie koła ratunkowego               250,00 zł 

5. Zniszczenie kamizelki ratunkowej               150,00 zł 

6. Zgubienie kotwicy                 250,00 zł 

7. Zgubienie kotwicy ze sznurem               300,00 zł  

 

 

III Opłaty za wynajem pomieszczeń: 

 

1. Wynajem pokoju dla członka PZW od osoby                                            50,00 zł/dobę
*
 

2. Wynajem pokoju dla osoby niezrzeszonej od osoby                                 70,00 zł/dobę
*
  

3. Udostępnienie części terenu oraz niektórych pomieszczeń 

            stanicy na: 

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

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

4. Opłata parkingowa dla członka PZW                                                       10,00 zł/dobę
**

 

5. Opłata parkingowa dla osoby niezrzeszonej                                            15,00 zł/dobę
**

  

 

* Dobę liczy się od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego. Nieopuszczenie pokoju 

do godz. 11:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 100% stawki          

podstawowej. 

** dobę parkingową liczy się od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego. 

 

 

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 

 

 

 

 

 


