
Uchwala Nr ~.<fi..../2018 

Prezydium Zarzadu Okregu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 w sprawie powolania 
Komisji egzaminacyjnej na karte. wedkarski|. 

Na wniosek kola PZW Lublin Barrakuda oraz na podstawie § 47 ust 30 Statutu PZW, 
postanawia si?; 

Powoluje si? Komisj? egzaminacyjng. na kart? wedkarskâ  w kole PZW Lublin Barrakuda 
w nastepujacym skladzie; 
1/. Kol. Dariusz Ciechanski 
21. Kol. Jakub Kutrzepa 
3/. Kol. Robert Galus 
4/. Kol. Michal Rapa 

§1-

§2-

Realizacje niniejszej uchwary powierza si? Komisji organizacyjnej. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 28.05.2018 rok. 



Uchwala Nr 59/2018 

Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 
wyrazenia zgody na odlowy kontrolne. 

Na podstawie pisma firmy ASANGA Pracownia Analiz Srodowiskowych oraz na podstawie 
§ 47 15 Statutu PZW, postanawia si?; 

§1 . 

Udziela si? zezwolenia na dwukrotne odlowy kontrolne ryb na odcinku rzeki Kr?zniczanki 
i N?dznicy w granicach budowy nowej drogi ekspresowej S 19. 

§2. 

Termin odlowow kontrolnych b?dzie odbywal si? w okresie; 

• I termin - 28.05-30.06.2018 roku 
• II termin - 01.09-30.09.2018 roku 

§3. 

Nadzor nad prawidlow^ realizacj^ zadania wymienionego w § 1 powierza si? dla Kol. Piotra 
Zieleniaka, przewodniczacego Komisji ryb lososiowatych. 

§4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 28.05.2018 rok. 



Uchwati* Nr 60/2018 

Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu stanic wedkarskich. 

Na wniosek Komisji organizacyjnej oraz na podstawie § 47 ust 10 Statutu PZW, postanawia 
si?; 

§1-

Zatwierdza si? ramowy Regulamin prowadzenia stanic w?dkarskich przez kola PZW Okr?gu 
lubelskiego. 

§2. 

Nadzor nad prawidlowg. realizacj^ Regulaminu i przestrzeganiu zapisow powierza si? dla 
poszczegolnych organow statutowych. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 28.05.2018 rok. 

SEKRETARZ 
ZO PZW w LUBLINIE 

PREZES 
ZO PZW/W L f e l N I E 

9 /t<A^n 
Jerzy feus I 



Uchwala Nr 61/2018 

Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 
prowadzenia stanicy wedkarskiej przez koto. 

Na wniosek kola PZW Lublin Miast oraz na podstawie § 47 ust 10 Statutu PZW, postanawia 
si?; 

§1 . 

Wyraza si? zgode na prowadzenie stanicy wedkarskiej nad zbiornikiem Krzczeh dla kola 
PZW Lublin Miasto w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku. 

§2. 

Szczegolowe zasady funkcjonowania stanicy wedkarskiej w zakresie organizacyjnym 
i finansowym winna zawierac podpisana umowa pomi?dzy Okregiem PZW w Lublinie, 
a kolem PZW Lublin Miasto. 

§3. 

Nadzor nad prawidlow^ realizacj^ niniejszej uchwary powierza si? dla Komisji 
organizacyjnej. 

Lublin, dnia 28.05.2018 rok. 

SEKRETARZ PREZES 
ZO P Z W ^ LUBLINIE ZO.PZW/w L ^ L I N I E 

TbmaszKowalik ^JerzyLfeus I 



Uchwala Nr 62/2018 

Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 
prowadzenia stanicy wedkarskiej przez kolo. 

Na wniosek kola PZW Lublin Lin-Czuby oraz na podstawie § 47 ust 10 Statutu PZW, 
postanawia si?; 

§1-

Wyraza si? zgod? na prowadzenie stanicy w?dkarskiej nad zbiornikiem Dratow dla kola PZW 
Lublin Lin-Czuby w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 rok. 

§2. 

Szczegolowe zasady funkcjonowania stanicy w?dkarskiej w zakresie organizacyjnym 
i finansowym winna zawierac podpisana umowa pomi?dzy Okr?giem PZW w Lublinie, 
a kolem PZW Lublin Lin-Czuby. 

§3. 

Nadzor nad prawidlow^ realizacj^ niniejszej uchwaly powierza si? dla Komisji 
organizacyjnej. 

Lublin, dnia 28.05.2018 rok. 

SEKRETARZ 
ZO PZWj* LUBLINIE 

Tomasz Kowcdik 

PREZES 
ZO PZW/w LUBLINIE 



Uchwala Nr 63/2018 

Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 
prowadzenia pola namiotowego. 

W zwiazku z rozpoczynajacym sie sezonem letnim, postanawia sie. 

§1-

Uruchomic na dzialce dzierzawionej od Lasow Pahstwowych w Parczewie przyleglej do 
jeziora Czarne Sosnowickie w okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku dzialalnosc 
pola namiotowego. 

§2. 

Wysokosc oplat dla czlonkow PZW oraz dla osob niezrzeszonych za korzystanie z pola 
namiotowego stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§3-

Nadzor nad realizacj^ niniejszej uchwaly powierza si?; 
• w zakresie organizacyjnym dla Komisji organizacyjnej 
• w zakresie finansowym dla dzialu finansowo-ksiegowego biura ZO PZW 

§4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 

Lublin, dnia 28.05.2018 rok. 

ZO PZW w LUBLINIE 

ZO P Z W ^ L ^ B L I N I E iA<^lj^AJ 
Tdbiasz Kowalik 



Zalacznik nr 1 do Uchwaly nr 63/2018 z dn. 28.05.2018 r. 
Lublin, 28.05.2018 r. 

Cennik pola namiotowego „Jezioro Czarne Sosnowickie" 

administrowanego przez 

Polski Zwî zek Wedkarski Zarzqd Okr^gu Lublin 

ul. Nalkowskich 105,20-470 Lublin 

Obowiazuiace ovlatv dla czlonkdw PZWOkresu lubelskieso i porozumien: 

1. Oplata za wjazd samochodem -/0 kolejna doba 3 zl 

2. Oplata za wjazd motocyklem - 2 zl 

3. Oplata za ustawienie przyczepy kempingowej - 15 zl za dob? 

4. Opiata za przyczepk? -/0 kolejna doba 6 zl 

5. Oplata za ustawienie namiotu dwuosobowego - 6 zl za dob? 

6. Oplata za ustawienie namiotu trzyosobowego i wiekszego - 12 zl za dob? 

7. Mlodziez do lat 16 jest zwolniona z oplat 

8. Oplata za wynajem lodzi - 20 zl za dob? 

9. Oplata za osob? - 2 zl za dob? 

10. Oplata za psa - 5 zl jednorazowo 

Dla osob niezrzeszonych w PZW: 

1. Oplata za wjazd samochodem - 6 zl za dob? 

2. Oplata za wjazd motocyklem - 2 zl 

3. Oplata za ustawienie przyczepy kempingowej - 24 zl za dob? 

4. Oplata za przyczepk? -/0 kolejna doba 6 zl 

5. Oplata za ustawienie namiotu dwuosobowego - 10 zl za dob? 

6. Oplata za ustawienie namiotu powyzej trzyosobowego - 15 zl za dob? 

7. Oplata za osob? - 6 zl za dob? 

8. Oplata za wynajem lodzi - 10 zl za godzin? 

9. Oplata za psa - 5 zl jednorazowo 
Oplaty zbierane przez Kierownika pola namiotowego. 



Uchwala Nr 64/2018 

Frezydium Zarzadu Okr̂ gu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 
sprzedazy lodzi motorowej z silnikiem. 

Na wniosek Komisji ochrony wod o malej przydatnosci lodzi motorowej w jej wykorzystaniu, 
postanawia sie; 

§1-

Uruchomic procedure sprzedazy lodzi motorowej wraz z silnikiem Mercury poprzez 
dokonanie jej wyceny, a bedacej na stanie srodkow trwah/ch Okregu. 

§2. 

Realizacje uchwaly powierza sie dla dziahi ochrony wod biura ZO PZW w Lublinie. 

§3-

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 

Lublin, dnia 28.05.2018 rok. 

PREZES 
ZO PZW/w LUBLINIE 

SEKRETARZ / ^ r V , V 7 

ZO PZW,w LUBLINIE O^^La/vl 

Tomasz Kowalik 



Uchwala Nr 65/2018 

Prezydium Zarzadu Okr$gu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 
przekazania silnika motorowego do lodzi. 

Na wniosek Komisji ochrony wod, postanawia sie; 

§1 . 

Przekazac protokolem zdawczo odbiorczym dla Spolecznej Strazy Rybackiej przy kole PZW 
Pulawy Miasta w uzytkowanie silnik spalinowy Mercury Marine F 9,9 M . 

§2. 

Realizacj? niniejszej uchwaly powierza si? dla Komisji ochrony wod. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej przyjecia. 

SEKRETARZ PREZES 
ZO PZW^v LUBLINIE ZO PZWyrf LUBEINIE 



Uchwala Nr 66/2018 

Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie 
swiadczenia ustug w zakresie Inspektora ochrony danych. 

W zwiazku z wejsciem w zycie przepisow Rozporzadzenia Ochrony Danych Osobowych 
w skrocie RODO, postanawia sie; 

§1-

Powierza si? Ochron? Danych Osobowych w Okr?gu PZW w Lublinie dla Pana Wojciecha 
Brzyckiego Inspektora Ochrony Danych. 

§2-

W celu pelnej realizacji RODO nalezy sporzadzic stosown^ umow? z Inspektorem Panem 
Wojciechem Brzyckim. 

§3. 

Realizacj? uchwaly powierza si? dla Prezydium Zarzadu Okr?gu PZW w Lublinie. 

§4. 

Uchwala wchodzi wzycie z dniem jej podj?cia. 

Lublin, dnia 28.05.2018 rok. 

_ _ ^ PREZES 
SEKRETARZ Z O P Z W ^ L U M ^ I E 

ZO PZW> LUBLINIE W x , / A . VL 

Kowalik I Tomasz Kowalik 


