
Regulamin korzystania z wjazdów na zbiornik nr.1,2 i 3 w Brzegach

1. Teren grobli, oznaczonej na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego aneksu kolorem
brązowym, znajdujący się pomiędzy obiektem „Przystań Brzegi”, a zbiornikiem wodnym nr 3
stanowiącym  własność  Dzierżawcy  będzie  pełnić  funkcję  drogi  przejazdowej  dla  straży
pożarnej, karetki, policji lub innych pojazdów uprzywilejowanych oraz w części wyznaczone
miejsca postojowe poza koroną grobli od strony południowej dla wędkarzy korzystających ze
zbiornika nr 3 (własność PZW).
2.  W sezonie  letnim tj.  od 1 maja  do 20 września  każdego następującego po sobie roku
kalendarzowego:
2.1. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz ustawowo wolnych od
pracy oraz  w dni niepogody, wjazd wędkarzy posiadających aktualne zezwolenie i opłaty na
wody pełne i niepełne Okręgu PZW Kraków na ogrodzony teren grobli pomiędzy zbiornikiem
nr  1  (własność  KZEK  S.A.)  a  zbiornikiem  nr  3  (własność  PZW)  odbywać  się  będzie
bezpłatnie. Każdy wędkarz po dokonaniu wjazdu na groblę jest zobowiązany do zamknięcia
bramy  wjazdowej  oraz  ustawienia  samochodu  przy  granicy  północnej  zbiornika  nr  3
(własność PZW) w sposób zapewniający swobodny przejazd wozu bojowego straży pożarnej
po grobli o szerokości min. 5m – teren grobli stanowi drogę przejazdową dla straży pożarnej,
policji, karetki i innych pojazdów uprzywilejowanych.
2.2. W soboty i niedzielę,  w dni świąteczne oraz w dni ustawowo wolne od pracy w dni
dobrej pogody teren grobli będzie zamknięty.  Wjazd na teren grobli będzie możliwy tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty w kasie obiektu, zgodnie z obowiązującym cennikiem za
postój samochodu na parkingu w godzinach pracy ,,Przystań Brzegi”.
3.  Do  kompetencji  kierownictwa  obiektu  „Przystań  Brzegi”  należy  ocena,  który  dzień
zostanie określony jako dzień dobrej pogody lub dzień niepogody.
4. W przypadku,  gdy brama na grobli,  o której  mowa w pkt. 1 zostanie  zamknięta  przez
obsługę obiektu „Przystań Brzegi”, zaparkowany samochód wędkarza na terenie grobli będzie
miał możliwość wyjazdu z terenu grobli po uprzednim zgłoszeniu zamiaru wyjazdu obsłudze
tego obiektu.

§ 2. 
1. Parkowanie pojazdów wędkarzy na terenie obiektu „Przystań Brzegi” odbywać się będzie
zgodnie  z  regulaminem  obiektu,  w  miejscach  do  tego  wyznaczonych  i  na  warunkach
cenowych określonych w aktualnie obowiązującym cenniku.
2. Parkowanie pojazdów przez wędkarzy na terenie grobli w okresach od 1.01. do 30.04 oraz
od 21.09 do 31.12 każdego następującego po sobie roku kalendarzowego odbywać się będzie
na zasadach określonych dla dni niepogody i zgodnie z regulaminem funkcjonowania obiektu
„Przystań Brzegi”.
3. W okresach wskazanych w § 2 pkt.2 wstęp wędkarzy na teren obiektu ,,Przystań Brzegi”
odbywać się będzie wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu.

§ 3. 
1. Wejście na teren obiektu „Przystań Brzegi” w sezonie letnim tj. od 1 maja do 20 września
każdego  następującego  po  sobie  roku  kalendarzowego  przez  wędkarzy  posiadających
aktualne zezwolenie i opłaty na wody pełne i niepełne Okręgu PZW Kraków odbywać się
będzie  wyłącznie  w  dni  niepogody  w  godzinach  otwarcia  obiektu  „Przystań  Brzegi”  za
okazaniem zezwolenia, wydanego przez PZW Okręg Kraków i po uiszczeniu opłaty w kasie
Wydzierżawiającego w wysokości 5 zł. za całodniowe łowienie ryb na terenie obiektu.
2. Wędkarz mający zamiar korzystać z obiektu „Przystań Brzegi” w celach rekreacyjnych
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.



3.  Zabronione  jest  przebywanie  wędkarzy  na  terenie  obiektu  „Przystań  Brzegi”  poza
godzinami jego otwarcia (dotyczy to w szczególności pory nocnej).
4.  W dni dobrej pogody zabrania się wędkowania na ogrodzonym terenie ,,Przystań Brzegi” 
( zbiornik 1).
5.  Wędkarze  będą  stosować  się  do  postanowień  regulaminów  obiektu  „Przystań  Brzegi”
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 „Przystań Brzegi”.

§ 4
W przypadku powtarzających się naruszeń mienia, uszkodzeń mienia, będących własnością
Wydzierżawiającego  lub  w  przypadku  gdy  wędkarze  nie  będą  stosowali  się  do  zasad
określonych  w  niniejszym  aneksie  umowa  dzierżawy  zostanie  rozwiązana  przez
Wydzierżawiającego z zachowaniem dwutygodniowgo okresu wypowiedzenia.


