UCHWAŁA NR 10 /2011
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 39 ,,Miś” w Kocku
z dnia 08.05.2011r.

w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz
zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny

§1
1. Upoważnienia do wykonywania
polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami,
wydawane są na równych prawach wszystkim członkom koła.
2. Warunkiem otrzymania odstrzału jest:
- uregulowane opłaty na rzecz PZŁ i Koła.
- rozliczenie z prac gospodarczych w roku poprzednim.
- rozliczenie finansowe za wcześniej pozyskaną zwierzynę.
- przystrzelanie broni.
3. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań statutowych lub uchwał WZ w terminie
odstrzał powinien być wstrzymany, lub cofnięty

4. Zarząd koła może wyróżniać członków koła udzieleniem odstrzałów, których nie starcza dla
wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni dodatkowym zaangażowaniem w pracy
na rzecz koła, większą ilością godzin prac gospodarczych lub też innymi, ponad przeciętnymi
zasługami.

§2

1. Odstrzały wystawiane i przedłużane są w uzgodnione dni i godziny przez łowczego lub osobę
upoważnioną przez Zarząd Koła w biurze koła.

2. Wydawanie i przedłużenie odstrzału lub wpisu dodatkowej zwierzyny do pozyskania dokonuje
się według zasad zgodnych ze statutem i ustalonych przez Zarząd Koła.

§3
1. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką
łowiecką, ma prawo pierwszeństwa do zakupu tuszy, po cenie ustalonej przez WZ.
2. Podstawą obciążenia myśliwego przez Koło za sprzedawaną mu tuszę będzie wpis wagi tuszy w
zrealizowanym pozwoleniu na polowanie indywidualne (odstrzale).

3. Tusza, która nie jest zagospodarowana przez myśliwego, musi być dostarczona do punktu skupu
przez myśliwego, który ją pozyskał, wraz z narogami wymaganymi przez punkt skupu.

§4
1. Tusze zwierzyny drobnej pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką
łowiecką należą do myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał.

2. Pozyskanie tuszy zwierzyny grubej i drobnej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub
etyki łowieckiej oraz niezgodnej z wpisem w odstrzale o przeznaczeniu jej decyduje Zarząd
Koła -na polowaniu indywidualnym i prowadzący polowanie - na polowaniu zbiorowym.

§5
1. Trofeum zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką
należy do myśliwego, który daną zwierzynę pozyskał.
2. Trofeum zwierzyny pozyskanej z naruszeniem zasadami wykonywania polowania lub etyki
łowieckiej zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd.
Tracą moc uchwały dotychczas obowiązujące.
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