UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Gdańsku
z dnia 13 maja 2006 roku
ze zmianami do dnia 8 maja 2010 r.
w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz
zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny

§1
1. Upoważnienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami, wydawane są bez
ograniczeń i na równych prawach wszystkim członkom koła, nie posiadającym zaległości
finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz koła, z zastrzeżeniem
ust.4.
2. Zarząd koła może wyróżniać członków koła udzieleniem odstrzałów, których nie starcza dla
wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni większą ilością godzin prac
gospodarczych lub też innymi, ponad przeciętnymi zasługami na rzecz koła oraz tych, którzy
polując w roku poprzednim nie pozyskali tej zwierzyny.

3. Pozostałe zasady wydawania odstrzałów na poszczególne rodzaje zwierzyny określa zarząd
koła, określając je w protokóle posiedzenia zarządu, a informacja o tych zasadach jest dostępna
dla każdego członka koła.

4. Zarząd upoważniony jest do ograniczenia wydawania odstrzałów na rogacze tym osobom, które
w roku poprzednim strzeliły rogacza, poczynając od roku 2008, a nie strzeliły żadnej kozy.

§2
1. Odstrzały wystawiane są przez osoby upoważnione przez zarząd łowczego koła i są
podpisywane przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu koła,
zgodnie ze Statutem PZŁ.
2. Przedłużenia odstrzału dokonuje się według zasad określanych przez zarząd koła.

§3
1. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką
łowiecką, ma prawo pierwszeństwa do zakupu jej tuszy, po cenie uzyskiwanej w danym czasie
przez koło od punktu skupu skupującego tusze od koła, z zastrzeżeniem ust.5 i 6 niżej.
2. Tusze zwierzyny grubej sprzedawane myśliwym są ważone w punkcie skupu skupującym tusze
od koła lub u łowczego albo podłowczego.
3. Podstawą obciążenia myśliwego za sprzedawaną mu tuszę jest protokół określający wagę tuszy,
wystawiony przez łowczego lub podłowczego.

4. Tusze, która nie jest kupowana przez myśliwego, musi zostać dostarczona do punktu skupu
wskazanego przez zarząd koła przez myśliwego, który ją pozyskał, wraz z podrobami
wymaganymi przez punkt skupu.

5. Tuszę dzika członek koła kupuje od koła po cenie 5,00 zł., a w przypadku dostarczeniu tuszy do
punktu skupu, który oferuje cenę niszą niż określona w ust.6, płaci kołu różnicę do tej ceny, z
zastrzeżeniem, że dopłata różnicy nie dotyczy dzików odyńców.
6. Cena za pozostałe tusze zwierzyny grubej kupowane od koła przez jego członków wynosi netto,
za 1 kg. tuszy:
a.
b.
c.
d.

8,00 zł. za rogacza
6,00 zł. za kozę i koźlę
7.00 zł. za byka
4,00 zł. za łanię, a w okresie od 1 stycznia do końca sezonu 1 zł.

a w przypadku dostarczeniu tuszy do punktu skupu, który oferuje cenę niszą niż określona
wyżej, płaci kołu różnicę do tej cen. Upoważnia się zarząd koła do obniżenia ceny za tusze, w
przypadku oszczędności w wydatkach budżetowych, przede wszystkim w pozycji odszkodowań
łowieckich.

§4
1. Tusze zwierzyny drobnej pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką
łowiecką należą się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.
2. Zarząd koła może zwierzynę drobną pozyskaną z naruszeniem zasadami wykonywania
polowania lub etyki łowieckiej zagospodarować wg własnej decyzji.

3. Uznania pozyskania tuszy zwierzyny grubej i drobnej z naruszeniem zasad wykonywania
polowania lub etyki łowieckiej dokonuje zarząd wobec zwierzyny pozyskanej na polowaniu
indywidualnym i prowadzący polowanie na polowaniu zbiorowym.

§5
1. Trofeum zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką
należy się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.
2. Trofeum zwierzyny pozyskanej z naruszeniem zasadami wykonywania polowania lub etyki
łowieckiej zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez zarząd.
3. Trofeum samców zwierzyny płowej wycenione przez komisję oceny, które spowoduje
zawieszenie myśliwego w prawie do wykonywania polowania zostaje zagospodarowane zgodnie
z decyzją podjętą przez zarząd koła.
4. Kryteria podejmowania decyzji zarządu przywołanych w ust. 2 i 3 muszą być ogłoszone przez
zarząd w komunikacie do członków koła przed okresem polowań na daną zwierzynę.
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