
Regulamin na  Zbiornik nr 1 w Brzegach
§ 1. 

W sezonie letnim tj. od 1 maja do 20 września każdego następującego po sobie roku 
kalendarzowego:
1. Wejście wędkarzy posiadających aktualne zezwolenie i opłaty na wody pełne i 
niepełne Okręgu PZW Kraków na ogrodzony teren wokół zbiornika (ogrodzony teren 
kąpieliska), odbywać się będzie wyłącznie w godzinach od 5.00 do 22.00 i po 
uiszczeniu opłaty w kasie Wydzierżawiającego w wysokości:

a) 5 zł. za całodniowe korzystanie z terenu,
b) 10 zł. za całodniowe korzystanie z miejsca parkingowego.

Na ogrodzonym terenie kąpieliska istnieje możliwość łowienia ryb wyłącznie w 
godzinach od  18.00 do 8.00 dnia następnego. Wejście na teren kąpieliska jest 
zamknięta w godzinach od 22.00 do 5.00. Dopuszczalne jest łowienie w nocy na 
obszarach wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu. 
2. Na terenie plaży, oznaczonej na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego aneksu 
kolorem  czerwonym,  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  połowu  ryb  oraz  zakaz 
zanieczyszczania powierzchni wody (także karmą dla ryb).
3. Teren grobli, oznaczonej na  załączniku graficznym nr 1 do niniejszego aneksu 
kolorem  brązowym,  znajdujący  się  pomiędzy  terenem  kąpieliska,  a  zbiornikiem 
wodnym  stanowiącym  własność  Dzierżawcy  będzie  pełnić  funkcję  parkingu 
zapasowego  dla  kąpieliska.  Wjazd  na  teren  grobli  zostanie  w  sezonie  letnim 
zamknięty bramą, która będzie otwierana dla korzystającego po uiszczeniu opłaty za 
parkowanie.  Opłata  za  całodniowe  korzystanie  z  miejsca  parkingowego  w  tym 
miejscu w okresie od 1 czerwca do 20 września każdego następującego po sobie 
roku kalendarzowego wynosić będzie 10 zł. Poza tym okresem teren grobli zostanie 
nieodpłatnie udostępniony wędkarzom do korzystania. 
4.  Wędkarze  będą  stosować  się  do  postanowień  regulaminów  kąpieliska,  w 
szczególności  w zakresie  zakazu zaśmiecania  i  zanieczyszczania  terenu.  Istnieje 
bezwzględny  zakaz  parkowania  na  plaży  i  przejeżdżania  przez  nią.  Wędkarze 
zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb porządkowych, działających na 
zlecenie  Wydzierżawiającego,  a  także  do  zachowania  ciszy  i  spokoju  oraz 
poszanowania innych osób, korzystających z terenu kąpieliska.
Dzierżawca  akceptuje  fakt,  że  wędkarze  i  klienci  kąpieliska  będą  traktowani  na 
równych zasadach.
5. Załącznik graficzny nr 2 do niniejszego aneksu wskazuje na terenie KK Brzegi,

a) drogi  dojazdowe  na  zbiorniki  będące  własnością  dzierżawcy  oraz  będące 
przedmiotem dzierżawy,

b) miejsca, w których obowiązuje zakaz parkowania,
c) miejsca, w których parkowanie jest dozwolone.

§ 2.
Poza sezonem letnim, tj. poza okresem wymienionym w treści paragrafu 1:

1. Wejście wędkarzy na teren kąpieliska odbywać się po uiszczeniu opłaty za 
parking i wejście w kwocie 5zł/dzień. 

2. Wejście  wędkarzy  na  teren  kąpieliska  w  okresie  od  21  września  do  31 
października oraz w miesiącu kwietniu tylko do godziny 17.00. Od 1 listopada 
do  23  grudnia  wejście  na  teren  kąpieliska  tylko  do  godziny 15.00.  Od  24 
grudnia do 1 stycznia zakaz korzystania z łowiska na terenie kąpieliska.   

2. Gospodarkę rybacką w akwenach wodnych znajdujących się na terenie kąpieliska, 
będzie prowadzić Polski Związek Wędkarski Oddział w Krakowie. 



       
§ 3.

1. Wydzierżawiający zapewni dozór wyznaczonej osoby na kąpielisku, której 
zadaniem będzie pilnowanie porządku. Osoba ta będzie dyżurować w trakcie dnia 
od poniedziałku do niedzieli. W porze nocnej i w dni świąteczne dozór będzie 
sprawować pracownik ochrony, wynajęty przez Wydzierżawiającego.

2. Dzierżawca ustali sposób i osoby przy pomocy których zapewni codzienny nadzór 
nad  zdyscyplinowanym zachowaniem wędkarzy na terenie kąpieliska i  grobli, o 
której mowa w paragrafie 1 pkt 3.

3. Dzierżawca oznakuje na swój koszt teren (umieści tablice: dojazd do łowiska, 
parking, opłaty za korzystanie z kąpieliska z obowiązkiem płacenia w kasie).


