
Uchwała Nr 26
Prezydiu m Zxrządu Główn ego

Pols kiego Zw iązku Węd ka rs kiego
z dnia 27 czerwca2Al4 n

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie $ 30 pkt 1z i $ 4ó pkt 13 Statutu PZw,Zarząd Głowny PZW.

|. WyrtŻa zgodę na obciązenie, z chwilą zakupu nlw działek przez PZW oklęg w Białymstoku,
uzytkowania wieczystego nieruchomoŚci o pow. 0'ó840 ha połozonej w Białymstoku przy ul.
Traugutta, składającej się z działek nr l690/11 t ffi9alD:

a) nieodpłatną sfuzebnością przesyłu na rzęcz Społki PKP Energetyka Społka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie i jej następców prawnych' pclegającą na prawie przebiegu linii energetycznych
kablowych nn oraz złącza kablowo _ pomiarowego usytuowanych na działce Nr I690lL1,
oraz nieodpłatnym i nieograniczonym czasowo prawie wstępu i wjazdu pracownikow
wykonujących pracę na rzęcz społki PKP Energetyka Społka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w celu przeglądu, napraą konserwacji i eksploatacji oraz wymiany i modernizacji kablowych
i napowietrznych linii energetycznych oraz innych urządzeń sfużących do przesyłu energii
elektrycznej , a także obowiązku właściciela nieruchomości powstrzymywania się od działań, które
uniemozliwiłyby dostęp do kablowych i napowietrznych linii energetycznych oraz innych urządzen,
w szczególności powstrzymania się od wybudowania budowli oraz prowadzenia nasadzeń
w odległości utrudniającej prawidłową eksploatację kabli i urządzeń sfuzących do przesyfu energii
elektrycznej;

b) nieodpłatną sfuzebnością przesyfu na rzecz Społki TK TELEKOM Społka z ograniczoną
odpowiedzialnością i jej następców prawnych' polegającą na prawie pozostawienia istniejących
urządzeh telekomunikacyjnych w dotychczasowej lokalizacji oraz nieodpłatnego wstępu na działkę
Nr 1690l|l i wykonywania robót młiązanych z konserwacja, usuwaniem awarii urządzeń
teletechnicznych oraz ich przebudow'ą i modernizacja, przy czym obowiązuje zakaz wykonywania
prac ziemnycĘ budowlanych' utwardzania terenu w pasie ułozonych kabli bez uprzedniego
uzgodnienia ze Społką TK TELEKOM Społka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedztbą
wWarszawie.

2. UchwaŁa wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia'
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Uchwała N" 'l Y
Prezydium Zarządu Głównego Polskie go Zw iązku Węd karskie go

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie wymiaru ochronnego okonia łowionego w Mistrzostwach Polski MłodzieĘ
w wędkarstwie spławikowym - Kluczbork,3_6 lipca 2014 r.

Na podstawie $3l p. 2 Statutu PZw, na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego,
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

$1
Zniesienie wymiaru ochronnego okonia łowionego w Mistrzostwach Polski MłodzieŻy
w wędkarstwie spławikowym - Kluczbork, 3-6 lipca 2014 r.

$2
Zawody tozgrwane będą na,,ŻywĄ rybie'', która po zwaŻeniu wTaca do wody i nie będzie
skutkować zachwianiem równowagi tego gatunku w środowisku.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej
wymienionych mistrzostw.

obowiązuje naczas trwania wyŻej
$3

podjęcia i

Członek Prezydium zG Pzw
ds. ochrony izagbspodarowania wód
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Prezydium Zarządu G 
Uchwała N' t t

,o,!i*rł"f,}"*:xTii1:iTu"Wędkarskiego

w sprawie ustalenia składu reprezentacii Polsk; irrnj^, 'w wędkarstwie Lutorvym _ N'..o1f;l'?olski 
juniorów na mistrzostwa świata

Na podstawie $3l p" 2 i 4' s 7 p' .Oi $ 63 p. 3 Statutu PzY,na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego' Piezy_dium ź;.ą;;ói*n"gb Pokkió; Z;ąku Wędkarskiego uchwala:

i-j:*':HiT#a:;xffi [i T:ffi:ł#i' 
j.| 

* * wędkarstwi e rzutowym _ 20 1 4 r.
l0' Paweł Paprzvcki 

kierowca/ tŁumaczl l. Mirosławlwański - ii..o*iL12. Zbigniew Mośko - fuener

lkład osobowy zostanie ustalony o" "':T]:Łj"'r""*.n eliminacyjnych w dniu29.06.2014r.t po akcept acji przez Prezyd-iumbiis'"*i..a'ony 
ii ź'ź) ir"r"ru ZG P Zw .

Uchwała wchodziw Życiez dniem jej poaję.ij3

Wiceprezes
ds. Sportu i

Miros



Uchwala N, L5
Prezydium Zarządu Głównego Pols kie go Zw iązku Wędkarskiego

z dnia27 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany składu reprezentacji Polski seniorów na mistrzostwa Europy
w wędkarstwie spławikorvym _ Belgia 2014 r.

Na podstawie $31 p. 2, $ 7 p. I0 i $ 63 p. 3 Statutu PZw, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

$r
odwołuje (zprzyczyn zdrowotnych) Kolegę GrzegorzaMazurczaka ze składu reprezentacji
Polski seniorów na Mistrzostwa Europy w dyscyplinie wędkarstwa spławikowego - Belgia
2014,

$2
Powołuje Kolegę Macieja Cesarza do składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa
Europy w dyscyplinie wędkarstwa spławikowego - Belgia 2074,

$3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezel zc rzw
ds. Sporty'| Młodziery
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PrezydiumZarządacłó*":;hJl1tł:r*,r#*rrlkarskiego
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski juniorów UL8 na mistrzostwa świata
w wędkarstwie spławikowym - Holandia 2014 r.

Na podstawie $31 p. 2' $ 7 p. 10 i $ 63 p. 3 Statutu PZw , na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

$1
na mistrzostwa światajuniorów Ul8 w wędkarstwie spławikov"rym-20l4.

- zawodnik
- zawodnik
- zawodnik
- zawodnik
- zawodnik
- trenerlkierownikdruzyny
- trener/opiekun
- trener/tłumacz
- trener/opiekun
- opiekun
- opiekun/kierowca

s2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

Skład reprezentacji
1. Jakub Derlaga
2. Michał Kaj
3. GrzegorzKochanski
4. Marcin Kurzepa
5. Marcin Wacha
6. Maciej Morchel
7. Ferdynand Woźny
8. Bartłomiej Starosta
9. Andrzej Kurzepa
l0. Paweł Derlaga
11. Piotr Kaj

Wiceprez{ s ZG PZW
ds. SportffiMłodzieĘ

',.".ó!:[ański



Uchwała N, 'żt
Prerydiu m Zarządu Głównego Pols kie go Zw iązku Węd ka rs kie go

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski młodzieży U23 na mistrzostwa świata
w wędkarstwie spławikowym - Holandia 2014 r.

Na podstawie $31 p. 2, $ 7 p.I0 i $ 63 p. 3 Statutu PZw, na wniosek Głównego Kapitanatu
Sportowego, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

$1
Skład reprezentacji na mistrzostwa świata młodzieŻy U23 w wędkarstwie spławikovłym-20l4.
1. Maciej Białdyga - zawodnik
2. Mikołaj Gejsler - zawodnik
3. Kamil Lorenc - zawodnik
4. Łukasz Flaga - zawodnik
5. Mateusz Turek - zawodnik

6. Edmund Gutkiewicz
7. Wojciech Wysocki
8. Tomasz Solka
9. Jan Białdyga

$2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprezes
ds. Sportu

Miros

- trener
- il trener
- kierownik
- kierowca
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