
       

             Czynsze 

 

Kiedy z czyjejś własności korzystamy  

Obowiązki z tego tytułu mamy. 

Wszystko ujęte zostało w umowie  

Zapisane na papierze, nie w głowie.  

Tam wynajmujący warunki nakłada   

Na tego kto teraz tą własnością włada.  

Nie inaczej jest też z wód dzierżawami 

O tym wszystkim przekonujemy się sami.  

Wszędzie utrzymanie na brzegach czystości  

Za byt osób trzecich odpowiedzialności. 

Dobre utrzymanie doprowadzalnika,  

To też z tej samej umowy wynika. 

Za wszystkie hydrotechniczne urządzenia.  

Zadbanie o odpowiednie zarybienia. 

Kiedy znowu nastąpi chorych ryb śnięcie  

Natychmiast ich zebranie i usunięcie. 

I nie wystarczy głęboki dół wykopać  

Wapnem je przesypać, a potem zakopać.  
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Trzeba więc zapłacić za utylizację 

Odpowiednio wysoką gratyfikację. 

Jest jeszcze jak zawsze ta rzecz najważniejsza  

Czynsz dzierżawny, ta strona jest najciemniejsza.  

Kiedyś PZW dostało użyczenia 

Taka forma idzie dziś do zapomnienia.  

Wysokość czynszu na rybackie obwody  

Państwo z najemcą doszło do ugody. 

Uznano wartość w decytonach żyta  

W zarządzeniu jego wysokość skryta.  

Tak nie jest z pozostałymi wodami  

Tam właściciele czynsz ustalają sami. 

Dotychczas jego wysokość jest rozsądna  

Niebawem czeka nas podwyżka porządna.  

Wody Polskie podniosły czynsz wielokrotnie  

Burzy to obecny nasz budżet okropnie. 

Gdy za wszystkie wody tyle zapłacimy  

Bankructwo firmy niechybnie ogłosimy.  

Są także inne opcje do rozpatrzenia  

Możemy dążyć do składek podniesienia.  

Wielu ludzi już wędkować nie stać będzie  

Żeby korzystać z wód PZW wszędzie.  

Możemy też z pewnych wód zrezygnować  

Lecz jakimi kryteriami się kierować? 
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Dla tych wszystkich co na tych wodach wędkują,  

Utraty takiej wody nie odżałują. 

Dla tych co z tej wody nie korzystają  

Ci oporów do rezygnacji nie mają. 

Gdy sytuacja znowu się odmieni 

Będą czuli się poprzez los pokrzywdzeni.  

Trudnej sytuacji prezes nie ukrywa. 

Teraz włosy z swojej głowy wyrywa.  

Członkowie Zarządu nie mają lekarstwa  

Na takie ze strony właścicieli draństwa. 

Władze nie chcą tego czynszu pertraktować  

Wolą za Corona-wirusem się schować. 

Czy wędkarstwo to będzie sport elitarny?  

Dużej części społeczeństwa widok marny. 


