Uchwała nr 3/2010
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 04.02.2010r.
w sprawie: zasad prowadzenia inwestycji w kołach.
na podstawie § 46 pkt 10 i 19 Statutu PZW z dnia 19.10.2007r.
Zarząd Okręgu w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza się „zasady prowadzenia inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących w kołach
Okręgu PZW Katowice” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchyla się uchwałę ZO nr 21/2003 z dnia 29.05.2003r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes ZO ds. gospodarczych
Konrad Ciura

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik do uchwały nr 3/2010 z dnia 04.02.2010r.

Zasady
prowadzenia inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących
w kołach Okręgu PZW Katowice
Postanowienia ogólne
§1
Ogólne warunki prowadzenia i inwestycji, remontów kapitalnych w kołach mają
zastosowanie do pozytywnie zaopiniowanych przez Okręg zadań określonych w preliminarzu
budżetowym.
§2
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków Zarząd Okręgu może gwarantować zwrot
kosztów przedsięwzięć prowadzonych przez koła do 50% wykonanych kosztów jedynie w
ramach posiadanych przez Okręg środków zaplanowanych na ten cel w preliminarzu
budżetowym na dany rok.
§3
Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie odbywać się będzie w kolejności ich złożenia.
§4
Przedsięwzięcia należy prowadzić systemem gospodarczym bądź zlecić firmie budowlanej
wyłonionej z przeglądu ofert lub obu tym formom łącznie.
Inwestycje i remonty kapitalne
§5
Koło przystępując do realizacji inwestycji zobowiązane jest posiadać:
1. teren pod budowę z prawem własności, wieczystego użytkowania lub dzierżawy
minimum na 10 lat,
2. zgodę władz lokalnych na jej posadowienie w określonym miejscu,
3. dokumentację projektowo-kosztową uzgodnioną z Okręgiem,
4. uzgodnienie z dostawcami mediów o warunkach przyłączenia do sieci energetycznej,
gazowej, wodociągowej itp.,
5. zgodę sąsiadów graniczących z posiadłością w tym również administracją dużych
zbiorników wodnych,
6. zgromadzone środki na co najmniej 50% zadania.
Remonty bieżące (utrzymaniowe)
§6
Remonty nie zmieniające wyglądu zewnętrznego obiektu już istniejącego mogą być
prowadzone w oparciu o szczegółowe określenie zakresu zakładanego remontu bez
konieczności posiadania uzgodnień z władzami lokalnymi i Okręgiem, o ile nie wymagają
tego inne przepisy i warunki.
§7
Środki na remonty określone w §6 koło przeznacza z własnych zasobów finansowych.

Urządzenia hydrotechniczne
Urządzenia hydrotechniczne – (jazy, ujęcia wody, mnichy, pobór i odprowadzenie
wody), budowa stawów oraz inne obiekty związane z wodami również wymagają w/w
założeń, jak również przedstawienia niezbędnej dokumentacji do uzyskania stosownych
pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych.
Koło prowadzące inwestycje powinno przedstawić sposób zagospodarowania obiektu
oraz źródło środków na eksploatację po ukończeniu inwestycji.
Postanowienia końcowe
Bieżąca eksploatacja techniczna nieruchomości i wyposażenia finansowana jest z funduszy
własnych koła.
§9.1
W przypadkach szczególnych mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub
odmienne od ustalonych w niniejszych zasadach a dotyczących szkód powstałych w wyniku
powodzi, pożaru, kradzieży z włamaniem.
§9.2
Postanowienia dodatkowe lub odmienne muszą być uzgodnione z Okręgiem w formie
porozumienia i zatwierdzone uchwała Zarządu Okręgu.
§10
Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia.

