
   

 

Uchwała nr 2/2017 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dn. 19.01.2017 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia zmiany warunków Porozumienia na wzajemne korzystanie           

        z wód ogólnodostępnych granicznych do wędkowania na terenie Okręgów  

PZW  Katowice - Opole 

 

Na podstawie § 47 ust. 1 w związku z  § 46 pkt 27  Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r. 

 

Prezydium Zarząd Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

 

Wprowadza zmianę warunków  Porozumienia międzyokręgowego na wody graniczne zawarte 

w dniu 12.02.2013 r. pomiędzy Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego  w Katowicach   

i Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu na warunkach określonych 

w aneksie nr 4 i 5 z dnia 19.01.2017 r. dot. wód granicznych, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r. 

 

 

 

 

Wiceprezes ZO ds. gospodarczych                                                           Prezes ZO             

 

                Konrad Ciura                                                                       Mirosław Iwański 
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ANEKS nr 4
zdn. )...-....12016

do
PoRoZUMlENlA

dot. wód granicznych
7aWartego w dniu 12 ltltego 2o1,3 r. ponliędzy:

okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z sieclzibą w /45-031,/ Opolu przy ul. Malczewskiego 1,, NlP: 754-

l 1-56-361, repreze ntowanyln przez:

Jcreego Kozłowskiego " Prezesa ZarządLr Okręgu PZW zls w Opolt-l
- Wiesława Misia - Wiceprezcsa Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu,
7wanym dalej także ,,Okręgienl PZW lls w Oprrlu"
a

Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach z siedzibą w /40-274/ Katowicach przy ul.

Wróblewskiego 35, NlP: 954 100 14 41, reprezentowanym przez:
Mirosława lwańskiego - Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Katowicach,

- Konrada Ciurę - Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZW w Katowicach,
żwanyn1 dale1 także ,,Okręgiem PZW w Katowicach",

zwanymi łącznie Stronami, o następuiącej treści:

§1

Strony uzgodniły zmianę zapisów §2 pkt 9 porozunlienia z dn.t2/02l2013 dot. wód granicznyclr poprzez

nadanie inl brzmienia o treści:

,,9. Postanowienia pkt 1-B obowiązują w latach kalendarzowych 2O15 201,6-"

§2

W zakresie nieuregulclwanyrn odmiennie pozr;stałe pclstanowienia Porozunrienia z dn. 12/O2l2013 pożostc]ią

bez zmian.

§3

postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie dniem podpisania, z mocą od dnia 01/01/2016.

§4

'Aneks sporządzono i podpisano w czterech jedn<rbrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŻdej ze Stron,
'

Okręg PZW z/s w OpoluOkręg PZW w Kattlwicach

l.,,. :



ANEKS nr 5
zdn. J........,./2OL7

do
PoROZUMlENlA

dot, wód granicznych
zawartego w dniu 12 lutego 2013 r. ponriędzy:

Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedżibą w /45-03Ll Opolu przy ul. Malczewskiego 1, NlP: 754,
11-56-361, reprezentowanym przez:
- Jerzy Kozłrrwski
wicslawa Misia

- Prezesa Zarządtt Okręgu PlW z/s w Opolu
, Wic-c.prezrlsa l;rrządLl Okręgu PZW z./s w Oprrlu,

zwanym dalej także ,,Okręgiem PZW zls w OpoIu"

Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach z siedzibą w /40-21,4/ Katowicach przy ul.
Wróblewskiego 35, NlP: 954 10O 14 41, reprezentowanym pIzez:
- Mirosława lwańskiego - Prezesa Zarządtl Okręgu PZW w Katowicach,
- Konrada Ciurę - Wiceprezesa Zarządu OkręgLr PZW w Katowicach,
zwanym dalej także ,,Okręgiem PZW w Katowicach",

zwanymi łącznie Stronami, o następującej treŚci:

§1

Strony uzgodniły zmianę zapisów §2 pkt 3 i Ą oraz 9 Porozumienia z dn.12/02/2013 dot. wód granicznYch
poprzez nadanie im brzmienia o treści:

"3. Członkowie Okręgu PŁW z/s w Opolu chętni do wędkowania na wodach graniczrrych Okręgu PZW
Katowice obwód rzeki Odra 1 i rzeki Bierawka 1 - wnoszą składkę okręgową w wysokości 70,- zł. ,,

,,4. Członkowie Okręgu PZW w Katowicach chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu PlW z/s
w opolu - obwód rz.jki kłodnica 2 wraz z kanałem Gliwickim oraz obwodenr rzeki psina nr 1wnoszą
składkę okręgową w wysokości 70,. zł. brutto {wraz z VA l).

,,9. Postanowienia pkt 1-8 obowiazują w roku kalendarzowym 2017."

§2

W zakresie nieuregulowanym odmiennie pozostałe postanowienia Porozumienia z dn. 1,2/02/2073 pozostają
bez znrian.

§3

Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie dniem podpisania, z mocą od dnia OI|OI/2O17.

§4

Aneks sporządzono i podpisano w dwóch iednr:brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron,

Okręg PZW w Katowicach
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