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KOMUNIKAT 1/2016
1. W związku z wnioskiem Zarządu Głównego PZŁ skierowanym do Ministra

Środowiska a dotyczącym zniesienia moratorium na odstrzał łosi, prosimy o
informację (wg. posiadanej wiedzy) o kolizjach i wypadkach drogowych z
udziałem łosi, jakie miały miejsce w okresie ostatnich pięciu lat w obwodach
dzierżawionych przez Koło na terenie naszego okręgu.
Prosimy również o bieżące informowanie ZO PZŁ o takich zdarzeniach.
Zebranie powyższych informacji będzie miało znaczący wpływ na podjęcie
stosownej decyzji w sprawie zniesienie moratorium przez Ministra
Środowiska.
Prosimy o przekazanie danych o których mowa powyżej do dnia 27 stycznia
2016 roku.
2. Kontrole punktów skupu dziczyzny prowadzone przez Powiatowe
Inspektoraty Weterynarii ujawniły, że nie wszystkie koła łowieckie
dostarczające do punktów skupu tusze zwierzyny pozyskanej na
polowaniach zbiorowych przekazują wraz z tuszami świadectwa
pochodzenia zwierzyny.
Przypominamy więc, że zgodnie z zapisem § 51 ust. 1 Regulaminu
Polowań” osoba prowadząca punkt skupu ma obowiązek odmówić przyjęcia
tuszy zwierzyny jeżeli wraz z tuszą nie zostało okazane upoważnienie lub
nie dostarczone świadectwo pochodzenia zwierzyny.
Druki świadectw są do nabycia w Zarządach Okręgowych PZŁ.
3. W związku z napływającymi informacjami o licznych nowych ogniskach
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie Ukrainy prosimy o dołożenie
starań w zakresie realizacji planu odstrzału dzików, a tam gdzie plan został
zrealizowany o wystąpienie o jego zwiększenie.
Również w planach odstrzału na rok gospodarczy 2016/2017 należy
uwzględnić odstrzał w takiej wysokości aby znacząco zmniejszyć stan
dzików w obwodach kół łowieckich na koniec sezonu polowań i tym samym
ograniczyć ryzyko wystąpienia ASF w naszych obwodach.
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4. Z informacji uzyskanych z Inspektoratów Weterynarii wynika, że nie
wszystkie koła wywiązują się z umów dotyczących przekazania do badań
odstrzelonych lisów.
Prosimy zatem o dołożenie starań aby umowy podpisane z PIW na 2016 rok
zostały zrealizowane w całości.
5. Przypominamy o dostarczaniu do ZO PZŁ przesłanych z naszym
komunikatem nr 4/2015 z dn. 28.10.2015r. ankiet z danymi osobowymi
myśliwych zamieszkałych na terenie siedleckiego okręgu PZŁ oraz
aktualnych zdjęć o wymiarach 35x45 mm (typowe zdjęcie do dowodu
osobistego lub paszportu).
Aktualizacja danych osobowych w systemie informatycznym PZŁ oraz
aktualne zdjęcia niezbędne są do wydania nowych legitymacji
członkowskich PZŁ – nowa legitymacja będzie wyglądem przypominać
dowód osobisty.
Ankieta oraz informacje o wymianie legitymacji oraz wymogów jakie winny
spełniać zdjęcia do nich załączone są na naszej stronie internetowej
http://www.siedlce.pzlow.pl/komunikaty.html - OKÓLNIK 29/IT/2015
Zarządu Głównego PZŁ w sprawie legitymacji członkowskich.
Ankieta w wersji edytowalnej w formacie Word znajduje się pod adresem
http://www.siedlce.pzlow.pl/druki.html - dane osobowe myśliwego.
Podstawa prawna dot. aktualizacji danych - § 7 ust 2 pkt 1, § 13 pkt 5
Statutu PZŁ, oraz Uchwała NRŁ nr 41/2007 z późniejszymi zmianami.
6. Uchwałą nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Naczelna Rada Łowiecka
przyjęła nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w
Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.
Papierową wersję tego dokumentu prześlemy do kół przy następnym
komunikacie, wersja elektroniczna dostępna jest na naszej stronie
internetowej http://www.siedlce.pzlow.pl/komunikaty.html
„Darz Bór”
Zarząd Okręgowy PZŁ
w Siedlcach
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