
Uchwała ...Yg..
Zarządu Głównego

Pols kiego Zw iązku Wędkarskiego
z dnia 4 maja 2015 r.

na podstarr'ie $ 30 pkt l1) Statutu PZW Zarząd Główny PZW

1. Uch1'la uchrr-ałę nr 128 Zarządll Głównego Polskiego Związku Wędkarskięgo z dnia 28
marca 2009 r. rv sprawie wykładni przepisów uchwalonychprzezwładzePZw.

]. Uchrr'ała rr'chodzi w Życie z dniem jej podjęcia.
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Uchwata 
"r..(:.!.0...Zarządu Głównego

Po ls kie go Zw iązku Wędkars kiego
z rJnia 4 maja 2015 r.

\a podstarrie 
'{ 

-1g pkt 11) Statuttr PZ\\'uchri'ala się. co następu.je:

')

L'chlla sie uchrrałe nr 78 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Z dnia 28
nrarca 2015 r. s' sprau'ie Nadzul'czajnego Krajowego Zlazdu Delegatow PZW.

Uchir'ała'uvchodzi rł'życie z dniem jej podjęcia.
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Uchwała nr 82
Zarządu Głównego

P ols kie go Zw iązku Węd ka rskie go
z dnia 4 maja201,5 r.

w sprarvie stanorviska Zarządu Głównego dot. stanu prawnego nieruchomości budynkowej w
m. Zielona Góra

na podstawie $ 30 pkt 1) Statutu PZW Zarząd Główny PZW:

$1

Po zapoznaniu się z przedstawionymi prze Zo PZW w Zielonej Gorzę dokumentami dotyczącymi
nieruchomości budynkowej Zarząd Główny stwierdza, co następuje:

l. Posiadaczem tęrenu jest okręg PZW w Zielonej Gorze.
2. Wszelkie decyzje administracyjne, dokumentacja techniczna oraz uzgodnienia i zatwierdzenia,
dotyczące gospodarowania terenem, a w szczegolności prowadzenia na tym terenie budowy
kierowane były do okręgu PZW w Zielonej Gorze - jako jedynego dysponenta (posiadacza) terenu.
3. w tych okolicznościach Zarząd Główny PZW nie jest legitymowany do podejmowania
jakichkolwiek czynności prawnych dotyczących uporządkowania stanu prawnęgo terenu i
czynności te winien podjąć Zarząd okręgu PZW w Zielonej Górze we własnym zakresie.

$2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.
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