UCHWAŁA NR 11/2011
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 39 ,,Miś” w Kocku
z dnia 08.05/2011r.

w sprawie zasad wykonywania polowań indywidualnych

§1
1

Łowczy koła odpowiada za zgodność książek ewidencji zgłoszeń na polowania indywidualne i
ewidencji pozyskania zwierzyny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontroluje
prawidłowość dokonywanych w niej wpisów przez myśliwych.

2

Zapisując się w książce ewidencji zgłoszeń przed polowaniem należy, wpisać się na konkretną
ambonę lub wpisać jeden rejon polowania nie zajęty przez innego myśliwego, składając swój
podpis przy zgłoszeniu lub zgłaszając się telefonicznie u osoby upoważnionej do dokonywania
wpisów. Ewentualne zapisanie się na ten sam rejon co inny myśliwy możliwe jest tylko w
uzgodnieniu z osobą wpisaną wcześniej.
3 Po zakończeniu polowania należy wypisać się w książce zgłoszeń, oraz dokonać wpisu do
ewidencji pozyskania zwierzyny z podaniem ilości, gatunku i wagi odstrzelonej zwierzyny
oraz oddanych strzałów lub zgłaszając to osobie upoważnionej do dokonywania wpisów w
książce zgłoszeń.
4 Tusza dzika lub zwierzyny płowej pobrana na użytek własny, powinna być zgłoszona do
gospodarza obwodu, osoby upoważnionej lub członka Zarządu Koła po odstrzeleniu i
zważona w ich obecności.

§2
1. Odstrzelenie każdej sztuki zwierzyny grubej należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w ciągu
24 godz. łowczemu i skarbnikowi, niezależnie od wpisu do książki zgłoszeń i ewidencji
pozyskania zwierzyny.
2. Wpłatę należną za zwierzynę wziętą na własny użytek należy uiścić w ciągu 14 dni na konto
koła.

3. Wykonane lub nieważne odstrzały, oraz pokwitowania ze skupu należy zwrócić odpowiednio
łowczemu lub skarbnikowi w ciągu 7 dni.

§3

1 Zabrania się wykonywania polowań indywidualnych na innych obwodach w czasie trwania
polowań zbiorowych.
2 Zabrania się polowania indywidualnego na 3 dni przed planowanym tam polowaniem
zbiorowym.
3

Ze względu na potrzeby wynikające z gospodarki łowieckiej, Zarząd Koła na wniosek
łowczego lub myśliwych może na pewien okres czasu wstrzymać lub ograniczyć polowania
indywidualne w danym obwodzie lub jego części.

§4

1. Polowanie na ptactwo dozwolone jest w środy, soboty i niedzielę oraz ustawowe święta.
Tracą moc uchwały dotychczas obowiązujące.
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