UCHWAŁA Nr 11
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Gdańsku
z dnia 23 maja 2015 roku
w sprawie zasad wydawania upoważnień na polowania indywidualne oraz
zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny
Na podstawie § 53 pkt 10) statutu PZŁ uchwala się co następuje:

§1
1. Upoważnienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami, wydawane są na
równych zasadach wszystkim członkom koła.
2. Zarząd koła może ograniczać maksymalną liczby odstrzelonej zwierzyny i okres, w jakim liczba
ta jest rozliczana, niezależnie od ilości zwierzyny wpisanej do odstrzałów, informując o tym
członków koła.

§2
1. O przeznaczeniu tuszy zwierzyny grubej strzelonej przez myśliwych decyduje upoważniony
członek zarządu, w tym o zakupie tuszy na użytek własny myśliwego.
2. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę, po uzyskaniu akceptacji upoważnionego członka zarządu
do zakupu tuszy na użytek własny, zostanie przez koło zafakturowany po cenach za 1 kg
określonych niżej w § 3.
3. Tusze zwierzyny grubej sprzedawane myśliwym, ważą osoby wskazane przez zarząd koła.
4. Tusze zwierzyny grubej, które nie jest zakupywane przez myśliwych, musi zostać dostarczona
przez myśliwego, który ją pozyskał do punktu skupu wskazanego przez zarząd koła, wraz z
podrobami wymaganymi przez punkt skupu.

§3
1. Cena za tusze kupowane od koła przez myśliwych ustalona zostaje na netto za 1 kg tuszy:
a. 5,00 zł. za każdego dzika
b. 7.00 zł. za każdego byka
c. 8,00 zł. za rogacza z zastrzeżeniem ust.2 niżej
d. 6,00 zł. za kozę i koźlę z zastrzeżeniem ust.2 niżej
e. 4,00 zł. za łanię i cielaka z zastrzeżeniem ust.2 niżej.
2. Ceny sarny oraz łani i cieląt podane wyżej dotyczą tylko jednej sztuki nabywanej przez członka
koła w roku gospodarczym.
3. W przypadku dostarczeniu tuszy dzika do punktu skupu, który oferuje cenę niszą niż określona
w ust.1, myśliwy płaci kołu różnicę do tej cen, z zastrzeżeniem, że dopłata różnicy nie dotyczy
dzików odyńców i dzików chorych przed strzałem.

§4
1. Tusze zwierzyny drobnej należą się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.

2. Opłatę za zwierzynę drobną, z wyjątkiem drapieżników, zabieraną przez myśliwego, nalicza się
w formie ryczałtu w wysokości rocznej 20 zł. tym członkom koła, którzy życzą sobie wpisania
tej zwierzyny na odstrzałach.

§5
1. Trofeum zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym zgodnie gatunkiem wpisanym do
odstrzału lub ogłoszonej na odprawie przed polowaniem zbiorowym, należy się myśliwemu,
który daną sztukę odstrzelił.
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