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Dziennik Łowiecki

Polski Związek Łowiecki
ul. Nowy S wiat 35
00- Warszawa
W związku z ujawnieniem przez czytelnikó w dziennika "Łowiecki" istnienia w obiegu prawnym wewnątrz
Polskiego Związku Łowieckiego uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Olsztynie naruszającej zdaniem
czytelnikó w Art. 64 ust. 3 Konstytucji RP w związku z Art. 15 ustawy 'Prawo łowieckie', na podstawie art. 4 ust. 1
i art.11 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r Nr 5, poz. 24 ze zm.) uprzejmie
proszę o udzielenie informacji prasowej poprzez odpowiedź na poniż sze pytania:
1.

Czy uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej w Olsztynie z dnia 4 wrześ nia 2003 r., któ ra stanowi, ż e:
„Zarząd zdecyduje w formie uchwały o dalszym przeznaczeniu trofeum (chodzi o te ocenione na dwa
punkty czerwone), uwzględniając zasadę, że trofeum nie może traić do myśliwego, który dokonał
odstrzału rażąco nieprawidłowego.”
obowiązuje koła łowieckie okręgu olsztyń skiego po wejś ciu w ż ycie nowego nowego Statutu PZŁ w dniu 1
stycznia 2006 r.?

2. Jeż eli na powyż sze pytanie 1 jest odpowiedź twierdząca, to czy była, jest lub będzie ta uchwała analizowana
przez jakikolwiek organ PZŁ lub jego służ by prawne pod względem zgodnoś ci z Art. 64 ust. 3 Konstytucji RP
w związku z Art. 15 ustawy 'Prawo łowieckie', ze względu na ograniczenie tą uchwałą ustawowego prawa
własnoś ci koła łowieckiego, do dysponowania wg własnego uznania trofeum będącego własnoś cią koła?
3. Jeż eli analiza, o któ rej w pytaniu 2 wyż ej, była przeprowadzona, to jakie było uzasadnienie dla zachowania tej
uchwały w obrocie prawnym w Polskim Związku Łowieckim?

W przypadku odmowy udzielenia informacji prasowej w powyż szej sprawie, proszę o złoż enie odmowy w ciągu
3 dni w trybie Art. 4 ust.3 w/w ustawy „Prawo prasowe”.
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Wydawca:
P&H Limited Spó łka z o.o.
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