POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU
ul. Grunwaldzka 77, tel/fax 055 235 14 98, www.pzlelblag.pl
Elbląg 1 września 2017r

L.dz 296 /2017

K o m u n i k a t Nr 5/ 2017
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do
wiadomości i realizacji w ustalonych terminach.
1. Zgodnie z poleceniem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds.
Afrykańskiego Pomoru Świń, koła łowieckie mają obowiązek zredukować do dnia 30
listopada 2017 r populację dzików do poziomu 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy
/ 100 ha/ na wschód od Wisły, a w pozostałej części kraju do poziomu 0,5 osobnika na
km 2. Do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od 10 września należy podać do ZO PZŁ
w Elblągu wynik realizacji redukcji dzików wg wzoru: Numer obwodu,dzierżawca
obwodu, województwo, powierzchnia obwodu , stan populacji na 10.03.2017 ,liczebność
dzików przed okresem polowań, odstrzał + upadki do 31.08.17, odstrzał + upadki we
wrześniu, odstrzał + upadki w październiku, odstrzał + upadki w listopadzie. Informację
– wzór w załączeniu można podać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z art. 33
ust.4 Ustawy Prawo Łowieckie koordynację i nadzór nad wykonaniem zadania
powierzono zarządom okręgowym PZŁ. Niewykonanie redukcji dzików z winy
dzierżawcy obwodu łowieckiego stanowi naruszenie art. 34 ust.12 Ustawy oraz § 133
ust. 6 i 8 Statutu Zrzeszenia i może stanowić podstawę do wykluczenia koła ze
Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ
2. Według informacji Głównego Lekarza Weterynarii na dzień 31 sierpnia 2017 r na terenie
naszego kraju stwierdzono 93 ogniska ASF u świń oraz 459 przypadków ASF u dzików.
W związku z powyższym
przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad
bioasekuracji podczas wykonywania polowania oraz po jego zakończeniu.
3. Kołom łowieckim którym zlecono sanitarny
obowiązkową konieczność ich realizacji.

odstrzał dzików zwracamy uwagę na

4. Stosownie do uzgodnień podjętych z Głównym Lekarzem Weterynarii, Zarząd Główny
PZŁ wydał Zarządzenie Nr 7/2017 dot. zasad postępowania z patrochami pozyskanych
dzików w wyniku polowań. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września i
obowiązuje do 30 listopada 2017 r. Zarządzenie wraz z załącznikiem stanowi załącznik
do komunikatu.
5. W związku z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
prowadzenia działań zapobiegających
rozprzestrzenianiu się ASF na terenie lasów
państwowych, Zarząd Główny PZŁ zwraca się z prośbą do kół łowieckich o współpracę z
nadleśnictwami w poszukiwaniu padłych dzików na terenie Strefy WAMTA / 50 km od
granicy państwa/ raz w miesiącu. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania
każdorazowego przypadku odnalezienia padłego dzika do powiatowego lekarza
weterynarii.

6. W miesiącu sierpniu weszły w życie cztery rozporządzenia Ministra Środowiska –
Dziennik Ustaw RP pozycja :1484,1485,1486,1487. Kserokopie rozporządzeń
dołączamy do komunikatu.
7. Od 1 października rozpoczyna się następny roczny okres realizacji obowiązkowego
ubezpieczenia kół łowieckich od odpowiedzialności cywilnej. Warunki ubezpieczenia i
składki roczne – cztery warianty pozostają jak w roku ubiegłym. Do dnia 10 września
prosimy podać do ZO PZŁ wybrany wariant ubezpieczenia. Brak informacji
potraktowany zostanie jako przyjęcie wariantu ubezpieczenia roku ubiegłego. Należną
składkę należy wpłacić do ZO PZŁ do 31 października br. Wydrukowane certyfikaty
zostaną przesłane do kół łowieckich po dokonaniu wpłaty.
8. Nowe uchwalone przez Naczelną Radę Łowiecką w grudniu 2015 roku zasady selekcji
populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych oraz zasad postępowania przy ocenie
prawidłowości odstrzału będą stosowane od 1 kwietnia 2018 roku.
9. We wrześniu Prezydium EORŁ i ZO PZŁ odbędzie cykl spotkań z zarządami kół
łowieckich macierzystych wg przesłanego wcześniej harmonogramu. Z uwagi na
ważność omawianych spraw prosimy kolegów funkcyjnych kół o niezawodne przybycie.
10. Redukcyjny odstrzał bobrów wg ustaleń i w ilościach podanych w roku ubiegłym
obowiązuje od 1 października br do 28 lutego 2018 r. Sprawozdania wraz z
kserokopiami protokołów pozyskania bobra należy złożyć do ZO PZŁ do 5 stycznia i 15
marca 2018 r.
11. Wysokość składki członkowskiej wraz z ubezpieczeniem na 2018 rok pozostaje jak w
roku ubiegłym: normalna 357 zł, ulgowa 197 zł. Składki należy opłacić i przedłużyć
legitymację członkowską do końca grudnia br.
12. Kolejny przypadek włośnicy stwierdzono u pozyskanego dzika tym razem w gminie
Pasłęk obwód łowiecki nr 115.
13. Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim
przeprowadzona zostanie 19 października br /czwartek/ od godz 15,00 w miejscach:
a/ W Braniewie w hotelu KRISTAL ul. Skośna 1 oceniane będą parostki rogaczy
pozyskanych na terenie naszego okręgu PZŁ z rejonów Nadleśnictwa Zaporowo i
Nadleśnictwa Orneta przez komisję w składzie: Jan Hryniewicz –
Przewodniczący, Marek Goerick, Józef Grabowski, Andrzej Kozłowski, Andrzej
Kurzyński, przedstawiciel Nadleśnictwa Zaporowo członkowie, Cezary Rant i Henryk
Harenda – asystenci. Organizator KŁ „Mewa”.
Gołąbkach k/Pasłęka na strzelnicy oceniane będą parostki rogaczy
pozyskane na terenie Nadleśnictwa Młynary i Nadleśnictwa Dobrocin przez
komisję w składzie:
Zdzisław Rutkowski – Przewodniczący, Grzegorz
Orłowski, Franciszek Strzelecki, Jerzy Chodara, przedstawiciel Nadleśnictwa
Młynary – członkowie, Zenon Ficak i Zbigniew Perłowski – asystenci. Organizator
KŁ Bóbr.
b/

w

c/ w Julianowie – Kolonia Gąski 7 koło Prabut w siedzibie koła łowieckiego
„SZARAK” w Gdańsku oceniane będą parostki rogaczy pozyskane na terenie
naszego okręgu z rejonów Nadleśnictwa Kwidzyn i Nadleśnictwa Susz przez komisję
w składzie: Marian Przybyła - Przewodniczący, Jacek Grzebisz, Marian
Kurpiński,
Waldemar
Rumiński,
Tomasz
Janiuk,
Wieńczysław

Tylkowski,przedstawiciel Nadleśnictwa Kwidzyn – członkowie, Daniel Nowicki i Jerzy
Czubiński asystenci. Organizator KŁ „SZARAK” w Gdańsku.
d/ w Elblągu w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Elbląg ul. Marymoncka 5 oceniane
będą parostki rogaczy pozyskane na terenie Nadleśnictwa Elbląg przez komisję w
składzie: Wiesław Podsiadły – Przewodniczący, Zbigniew Trzaska,Piotr
Kubera,Mirosław Marach, Zbigniew Grudziński przedstawiciel Nadleśnictwa Elblągczłonkowie,Stanisław Górka i Ryszard Kapusta asystenci. Organizator KŁ
„ODYNIEC” w Elblągu.
Arkusze oceny – wzór jak w roku ubiegłym wypełnione czytelnie w rubrykach 1-6,
oddzielnie na każdy obwód łowiecki przekazać komisji bezpośrednio przed oceną. Do
każdego trofeum dołączyć metryczkę z danymi jak w rubrykach 1-6 arkusza oceny.
14. W zarządzie okręgowym są do nabycia wydawnictwa książkowe o tematyce
łowieckiej nadające się na upominki dla myśliwych:
1.Kynologia Łowiecka,
2. Zwierzęta Chronione,
3. Dziczyzna - pozyskanie,przetwórstwo,kulinaria.
DARZ BÓR
Łowczy Okręgowy
Wieńczysław Tylkowski
UWAGA
Podane w Komunikacie informacje należy przekazać wszystkim członkom koła w zakresie ich
dotyczącym.

