UCHWAŁA NR 02/2008
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „PETROPONOWA” w
Płocku
z dnia 12.08.2008r, ze zmianami z dnia 25.04.2016r
W sprawach zasad wydawania odstrzałów i wykonywania polowań
indywidualnych
§1
1) Upoważnienia do polowania indywidualnego zwane dalej odstrzałami
wydawane są na równych prawach wszystkim członkom Koła.
2) Odstrzały mogą być wydane innym członkom PZŁ zapraszanym przez
członków Koła na polowanie indywidualne za zgodą Zarządu Koła, za gościa
na terenie obwodu podczas polowania indywidualnego oraz za rozliczenie
strzelonej przez niego zwierzyny odpowiada zapraszający.
3) Zarząd może sprzedawać odstrzały według cen komercyjnych dla myśliwych
zagranicznych i krajowych dla zabezpieczenia lub podwyższenia dochodów
Koła.
4) Odstrzał indywidualny jest wystawiany na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
z określeniem klasy wieku i płci zwierzyny płowej i dzików, z możliwością
przedłużenia o 30 dni.
5) Wydawanie odstrzałów na zwierzynę grubą odbywa się na następujących
zasadach:
a. odstrzał indywidualny na jelenie byki jest formą nagrody i będzie
przydzielany w pierwszej kolejności myśliwym, którzy biorą udział w
podprowadzaniu myśliwych dewizowych.
b. odstrzał na sarny kozły będzie wydawany w pierwszej kolejności tym
myśliwym, którzy pozyskali sarny kozy lub koźlaki w sezonie
poprzednim.
c. powyższe nie ma zastosowania w przypadku zagrożenia niewykonania
planu gospodarczo-łowieckiego, decyzja o wydaniu odstrzału należy do
Łowczego, który o zaistniałym fakcie informuje Zarząd.
6) Wystawianie, podpisywanie oraz prowadzenie ewidencji wydawanych
odstrzałów leży w kompetencjach Łowczego Koła.

7) W razie wykonania planu odstrzału dzików, Łowczy Koła ma obowiązek
anulować wydane już, ważne odstrzały na dziki i wystąpić do właściwych
organów o korektę planu.
8) Zabrania się polowań indywidualnych na zwierzynę grubą i drapieżniki, na
10 dni przed planowanym polowaniem zbiorowym, w obwodzie w którym ma
się odbywać polowanie zbiorowe całego koła.
9) Zabrania się wykonywania polowań indywidualnych na zwierzynę grubą i
drapieżniki, we wszystkich obwodach, w dniu i w czasie polowania zbiorowego
(całego koła) niedzielnego. Zakaz nie obowiązuje po zakończeniu polowania
zbiorowego.
§2
1) Dopuszcza się polowania indywidualne na kaczki, gęsi, łyski, grzywacze,
przy zachowaniu zgodności z zasadami regulaminu polowań, we wszystkich
obwodach we wszystkie dni tygodnia.
2) Dopuszcza się polowania indywidualne na bażanty we wszystkich obwodach,
we wszystkie dni tygodnia.
3) Pozyskanie kuropatw jest możliwe tylko w przypadku odbudowania stada
podstawowego, wyjątkiem jest posiadanie i układanie psa użytkowego do
konkursów pracy.
4) W dniu i w czasie polowań zbiorowych (całego koła), ujętych w planie
polowań w niedzielę , zabrania się wykonywania polowań indywidualnych
na ptactwo we wszystkich obwodach. Zakaz nie obowiązuje po zakończeniu
polowania zbiorowego.
5) Pozyskanie każdej sztuki zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym
należy w ciągu 24 godzin zgłosić telefonicznie Łowczemu, niezależnie od
wpisu do książki ewidencji myśliwych w łowisku.
6) Każda pozyskana sztuka zwierzyny grubej przeznaczonej na użytek własny
myśliwego, w celu określenia zgodności pozyskanej zwierzyny z
posiadanym odstrzałem oraz dokonania określenia wartości tuszy, musi
zostać w ciągu 24 godzin dostarczona do Łowczego lub wskazanego przez
niego członka koła.
7) Tusza każdej odstrzelonej zwierzyny jest własnością Koła i może zostać
przekazana na użytek własny członkowi Koła, który dokonał odstrzału, po
cenach obowiązujących w skupie na dzień dokonania odstrzału.

8) Należność za odstrzeloną i pobraną na użytek własny zwierzynę należy
wpłacić do kasy Koła w terminie 14-dniowym.
9) Dokument przekazania tuszy zwierzyny grubej do punktu skupu myśliwy ma
obowiązek dostarczyć do Łowczego w ciągu 24 godzin.
10) Niewykonanie czynności, o których mowa w punktach 2-9 niniejszego
paragrafu spowoduje nałożenie na myśliwego sankcji statutowych przez
Zarząd Koła.
11) Trofeum pozyskanej zwierzyny jest przekazywane członkowi Koła, który
dokonał odstrzału zgodnie z obowiązującymi zasadami.
12) W przypadku dokonania przez członka Koła odstrzału z rażącym
naruszeniem ustalonych przez PZŁ kryteriów (dwa punkty czerwone za
jedno trofeum), trofeum pozyskanej zwierzyny staje się własnością Koła i
zostanie umieszczone w domku myśliwskim.
§3
1) Myśliwy wykonujący polowanie odpowiada za prawidłowość wpisów
dokonywanych w Książce Ewidencji Myśliwych w Łowisku.
2) Ze względów bezpieczeństwa myśliwy rozpoczynający polowanie
indywidualne w porze nocnej, zapisuje się w Książce Ewidencji Pobytu
Myśliwych w Łowisku wypełniając ją zgodnie z opisem odpowiednich
kolumn i z podaniem nazwy lub numeru jednego tylko urządzenia (ambony
lub zwyżki) lub ściśle określonego miejsca w terenie, z którego prowadził
będzie polowanie indywidualne, nie zajętego przez innego myśliwego.
3) Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wpisów ,,Cały obwód” w
przypadku polowań nocnych lub w przypadku wykonywania polowania w
tym samym czasie przez więcej niż jednego myśliwego.
4) Dopuszcza się wpisy z podaniem ściśle określonego rejonu polowania tylko
w przypadku polowań dziennych, w tym przypadku wpis o treści ,,Cały
obwód” jest również zabroniony.
5) Myśliwy dokonujący wpisu w Książce Ewidencji Pobytu Myśliwych w
Łowisku, ma obowiązek powiadomienia telefonicznego myśliwego który jest
wpisany przed nim, a wykonuje polowanie tego samego dnia, o rejonie i
czasie swojego polowania.

6) Podczas wykonywania polowania nocnego, dla bezpieczeństwa myśliwy jest
zobowiązany wypisać się z Książki Ewidencji Pobytu Myśliwych w
Łowisku do godziny 9.00 w dniu zakończenia polowania.
7) Po zakończeniu polowania indywidualnego należy wypisać się w książce
ewidencji myśliwych w łowisku wypełniając ją zgodnie z opisem
odpowiednich kolumn i składając swój własnoręczny podpis.
§4
1) Wszystkie istniejące i powstające za zgodą Zarządu Koła urządzenia
łowieckie są własnością Koła i są udostępniane wszystkim członkom Koła na
równych zasadach.
2) Zabrania się bez zgody Zarządu Koła budowania, przemieszczania i
demontowania urządzeń łowieckich oraz nęcisk dla dzików w Obwodach
dzierżawionych przez Koło.
3) Wszystkie istniejące urządzenia łowieckie zostaną zinwentaryzowane i
ponumerowane.
4) Za wykonanie zapisów z pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu odpowiedzialni są
Gospodarze Obwodów oraz Łowczy i Podłowczy Koła.
§5
1) W przypadku wystąpienia szkód łowieckich w uprawach rolnych, Zarząd
Koła może zorganizować obowiązkowe dyżury na określonym terenie.
2) Za właściwą organizację dyżurów, dobór i powiadomienie o dyżurach
myśliwych, odpowiada Łowczy i Podłowczy Koła.
§6
1) Uchwała zaczyna obowiązywać od dnia 25.04.2016 r.
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