Uchwała nr 58/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 23.07.2020 r.
w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 46/2020 Prezydium Zarządu Okręgu
z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani
wędkarskiej nad zbiornikiem nr 14 Kozłowa Góra
Na podstawie § 48 ust.2 w związku z § 47 pkt 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Postanawia dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 46/2020 Prezydium Zarządu
Okręgu PZW z dnia 16.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani
wędkarskiej nad zbiornikiem nr 14 Kozłowa Góra, którego nowe brzmienie stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia
25.01.2013 r.

Wiceprezes ds. gospodarczych ZO

Edward Totoń

Prezes ZO

Mirosław Iwański

Załącznik do uchwały nr 58/2020
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 23.07.2020 r.

Cennik usług
przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 014 Kozłowa Góra dla członków PZW
ważny od 2020 r.

1. Wypożyczenie łodzi:
a) 1 godzina
b) powyżej 4 godz. w porze dziennej
c) w porze nocnej*
d) łodzie na zawody
e) opóźnienie za każdą rozpoczętą godzinę
f) dla członków PZW odznaczonych:
 Odznaką za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa
w Okręgu Katowickim, odznaką srebrną PZW,
odznaką brązową PZW
 członkowie honorowi PZW, odznaczeni odznaką
złotą PZW, odznaką złotą z wieńcami PZW

4,50 zł
18,00 zł
18,00 zł
18,00 zł
18,00 zł

14,00 zł
12,00 zł

*pora nocna jest liczona od godz. 18:00 do godz. 5:00
2. Wysokość opłat za parkowanie na terenie przystani dla osób posiadających
zezwolenie na wjazd na teren przystani wędkarskiej:
 1 dzień
9,00 zł
 30 kolejnych dni
40,00 zł
 1 rok
100,00 zł
3. Cennik szkód











zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wiosła
uszkodzenie lub zgubienie koła ratunkowego
uszkodzenie lub zgubienie kamizelki ratunkowej
zgubienie kotwicy gumowej
zgubienie kotwicy gumowej i sznura
pozostawienie węzła na linie
zgubienie lub zniszczenie wycieraczki
zgubienie lub zniszczenie wiadra
oddanie zanieczyszczonej łodzi
uszkodzenie poszycia łodzi

80,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
według kosztów naprawy

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

