Pols ki Związek Łowiecki
Zarząd Okręg owy Katowi ce
z siedzibą w Siemianowicach Sląskich

Siemianowice Sląskie, 30,06.2016

Komunikatnr

1.

Zasady selekcji osobniczej saren

2,
3.

lnformacja dot. zakazu poruszania się z bronią.

-

r,

112O16

rogaczy.

lnformacja dot. Okolnika24lOl16 ZG PZŁ.

1. lnformujemy,

że Zaząd

Okręgowy uchwałą nr 11412016

z dnia

06.04,2016

r.

zwiększa kryterium masy parostków dla poszczególnych klas (tabela w załączeniu).
Jednocześnie pzypominamy, iż nowa uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej, dotycząca zasad
selekcji osobniczej i populacyjnej samcow zwierzyny płowej, obowiązywać będzie dopiero po

wejściu

w życie nowej ustawy Prawo Łowieckie. Obecnie kierujemy się dotychczas obowiązulącą
uchwałą.

iż zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Spraw . Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 maja 2016 r., na terenie województwa śląskiegow dniach od
20.07 .2016 r. do 01.08.2016 r., obowiązuje całkowity zakaz noszenia i pzemieszczania broni.

2. Przypominamy,

Zakaz dotyczy wszelkiego rodzaju broni, w tym palnej myśliwskiej.

3.

W związku

z

nowelizacją ustawy Prawo łowieckie, pzekazujemy

nr 2410116 Zarządu Głównego PZŁ,

w

załączeniu okolnik

z prośbąo szczegółowe zapoznanie się i stosowanie.
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Zarządy §kręgowę PZŁ

lwszystkiel
Zarzął §łowny Polskiego Związku Łowieckieg§ przesyła w załąceeniu pisnra
Ministra Środowiska dotyczące noweliza*ji ustawy Prawa łowieckie, w tym zasad
§żacowania sekod łowieckich i wypłacania odszkodowan.
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