UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Gdańsku
z dnia 13 maja 2006 roku
w sprawie zasad wykonywania polowań indywidualnych
§1
1. Łowczy oraz podłowczy w obw.115, odpowiadają za zgodność książek ewidencji zgłoszeń na
polowania indywidualne z obowiązującymi przepisami oraz za prawidłowość dokonywanych w
niej wpisów.
2. Zapisując się w książce ewidencji zgłoszeń należy podać jeden tylko rejon polowania z
zastrzeżeniem § 5 ust.1, nie zajęty przez innego myśliwego, składając swój osobisty podpis przy
zgłoszeniu lub zgłaszając się u osoby upoważnionej przez zarząd do dokonywania wpisów.
Ewentualne zapisanie się na ten sam rejon co inny myśliwy możliwe jest tylko w uzgodnieniu z
nim.
3. Zgłoszenie w książce zgłoszeń na wykonywanie polowania jest ważne nie dłużej niż od
momentu zgłoszenia do godz. 9:00 dnia następnego, a w przypadku zapisania się w piątek lub w
inny dzień roboczy przed dniami wolnymi, do godz. 9:00 pierwszego dnia roboczego po dniach
wolnych. Do tego czasu należy się z książki wypisać.
4. Po zakończeniu polowania należy wypisać się w książce zgłoszeń z podaniem ilości
odstrzelonej zwierzyny oraz oddanych strzałów lub zgłaszając to osobie upoważnionej przez
zarząd do dokonywania wpisów w książce zgłoszeń.

§2
1. Odstrzelenie każdej sztuki zwierzyny grubej należy zgłosić telefonicznie w ciągu 24 godz.
łowczemu w przypadku obw. nr 84 i 89 lub podłowczemu dla obw. nr 115, niezależnie od
wpisu do książki ewidencji zgłoszeń.
2. Wykonane lub nieważne już odstrzały oraz kwity PZ ze skupu należy zwrócić odpowiednio
łowczemu i podłowczemu lub skarbnikowi w ciągu 7 dni od daty dokonania odstrzału lub
upływu ważności odstrzału.

§2
1. Zabrania się polowania indywidualnego na dziki w lesie. Polowanie na pozostałą zwierzynę
grubą i lisy na terenie lasu przylegającego do rejonu zgłoszeń może zostać wstrzymane lub
ograniczone przez zarząd koła.
2. Zabrania się polowania wokół kompleksu leśnego na 5 dni przed planowanym tam polowaniem
zbiorowym lub polowaniem dewizowym, a zarząd koła może ten okres zmienić w stosunku do
konkretnych polowań zbiorowych lub dewizowych informując o tym myśliwych zapisem w
książce zgłoszeń.

3. Zabrania się polującym myśliwym na wjazd do lasu samochodem, za wyjątkiem dojazdu do
rejonu polowania lub konieczności podjęcia tuszy odstrzelonej zwierzyny.

§4

1. Zgłoszeń polowania na ptactwo dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi wyżej w § 3 z
podaniem numeru obwodu dla polowań w ciągu dnia lub numeru rejonu dla polowań na zapady.
2. Polowanie na kaczki od wschodu do zachodu słońca dozwolone jest jedynie w soboty i
niedziele, a w okresie polowań zbiorowych dodatkowo w środy, zamiast soboty lub niedzieli, w
które odbywają się polowanie zbiorowe w danym tygodniu.
3. Polowanie na kaczki po zachodzie słońca podczas zapadów mogą odbywać się we wszystkie
dni tygodnia.
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