
Po lski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, 21.07 .2016 r.

Komunikatnr 212016

1. lnformacja dot. Ryzyka chronicznejwyniszczającej choroby jeleniowatych (CWD).

2, lnformacja dot. Porozumienia pomiędzy GDOŚ i ZG PZŁw sprawie instrukcji określającej

reguły postępowania przy ograniczaniu populacji liczebności populacji bobra europejskiego (Castor

fiber) na terenach obwodów łowieckich.

1. Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice zgodnie z pismem l.dz,287lHZ2016 z dnia 5,07,2016

przekazuje do informacji kół łowieckich w załączeniu pismo ZG PZŁ w Warszawie dotyczące

ryzyka zawleczenia do Polski chronicznej wyniszczającej choroby jeleniowatych (CWD).

2, Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice w załączeniu przekazĄe treść porozumienia oraz instrukcję

określającą reguły postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego

(Castor fiber) na terenach obwodów łowieckich.

Załączniki:

-pismo ZG PZł- l.dz287 |HZJ2O1 6.

-pismo Komisji Euópejskiej w sprawie CWD.

-porozumienie cooŚ i zG PzŁ z dnia 19.o7.2o16.

DarzBór
Łowczy Okręgowy

1-1 Jerzy Zagiell



Warszawa. dn. 5 lipea 2016 r.
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Koledzy
Łowczowie Okręgowi
Pol*kięo Zrriązku Łorvieekiegt
w§fi§cY

\! nawiązaniu dc pisrna Głórłnego Lekarza Weterynarii z dnia al.a7 -Zarc roku, znak

GIWz-40t-118/20tS(1}, Zarząd Głó*rry Polskiego Złł"iązku Łowieckiego, informuje ca

naxępuje.
w zrł.iqz*u z poinfarmcri,iaaiem przęz Norwegię o wykrytych na jej łęrąrię

przypadkach łhronieznej iłryniszczającej chorcby u jeleniowatych {CWD}, Zarząd GłównY

PZŁ pol*ca przekazanie rny-ślilvym rł,ckręgach informacji o niebezpiegzeństwie zawleezenia

Ę choroby do Pclski w rłyniku importu nieprzetwofzonsgo moczu jelenicwatych, ktÓry jest

uzywaay jakc przynęta {wabik}. Zarąd §łówny PZŁ podkreśla, iz kgła łowie*kie, które

gosz§Ę na polotł"aniach myśliwych dewizorłych ze Skandynarvii" polł'inny mieć na ułł"adze

niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą ich obęcność w Polsce" \Ą,- krajact} UE ob*wiązuje

zakaz importu nieprzetxoruonęgo mo§zu jeleni hodowlanych, Dlatego nńeĘ zwrÓciĆ

szezególną uw*gę na śradki uĄwane podezas polaw,arria ptzła.myśliw3,ch skandynawskich,

Zarąd Główny PZŁ przesyła w załączeniłr pismc Komisji §uropejskiej w sprawie

w_vstąpie*ia CWD u ręnifera oraz dwóch łosi na terenie Nonartgii z poleceniemlrzekazania

gc do kół łowiecki*h.

Eałąqłnik;
Pisrnę Konisji §uropejskiej 1T

sprawie wysąpienia cwD il
jele*iowatych na tęręni* Norw*gii

:

tr*&fr ZwiązeĘŁowfutĘ
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Koil.,ll§JA EUROPEJ§KA
DYREi{CJA GENERALNA §o §PRAW ZDR0W|A l BEZP|EiZEŃaTWR zYWNo§cl

Zal łąóZeĄs kryzowe żywnaścią, Zwierzerami i rośłlnarni Dyreklor

Brukse la"
SANŁ'O/G4lLCjis {?0|6)

§zanorvny Pan ie l}oktarzę.

l-emat: Podnosz*ni* świadonrości rnyśliwych w odniesieniu do kwestii ryzyka związanego z
importem z *iektórych krajórv przynęł zawierających jeleni rnł,cz

Być może słyszał Pan o trzeęh prz,vpadkach Przewlekłej Choroby Wy-niszczającej {CWD).
kłóre zostały }v o§tatnim czasie wykryte w N*rwegii. u dzikiego renifera §raz u dwóch dzikich
łosi. §ą ta pierrvsze rv hisł*rii pĘypadki wykrycia CWD na terytoriurn Europy" ca z
oczywistych względów budzi nasz.e obałl3"

Choc nie pasiadamy inf'orrnaeji, w jaki §ps§ób choroba ta zastała wprow*dzsna do Norwegii,
dyskusjc jakie odbyliśmy z państwami cełonkowskimi w tej sprawie zwróciły na§ą uwagę na
fakt. iz część n,lyśliwy*h w UE oraz krajów EBC nabywa3ąprłez lntemetjeleni mocz w celu
*,*ykarzystania go w roli prjyflęty. W przypadku. gdy jeleni mccz pachodzi z Kanada eey
§tanów Zjednoczanych. gdzie prry-padki C\ilD są stwierdz_ane od dziesięcioleci, t*ki import
wiąże się z ryzykiern wprowadzenia idalszego rozprzestrzeniania się CWD w Europie. bielrąc
pod §}vagę. źę zani*czyszczenie środowiska moczem {równiez śliną i adchadami}
zainfEkorłanyeh jeleniowatych .iest dobrze znaną drogą zakńenia Ę chorobą i biorąc pod
uwagę. ue lnocz przeznaezony do wykorzysunia w przynętach nie jest w żaden §po§ób
prż3t§,ari3n!,,

W związku z p*wyższy,ll, zwracamy się do Yana z prośbą o pomsc w uświadamięniu
myśliu,ym powagi ryz"vka wiąĘcego się z wspomnianyrn procederem oraz poinforrnowaniu
ich o istniejąc;*ch zakazach imprrńorłych obejmujących takie produkty.

Zgodnie z Ałt;,kułelrr 3 {20} R*zporządzenia (WE} Nr l069/2f}09l. nieprzetworłony mocz
hodowlanyłh jelęni mieśei się w definieji obornika. a jega import na terytorium UE jest
zakazały na §ocy Ą*ykułu 4l {2} (c} tęgo 8,ozporządzenia. W praktyce nieiednokrotnie brak
dowodórv potwierdzających ts. czy macz p**hodziod jeleni dzikich czy teź hodowl*nyeh - w
przypadku tycfu drugich clrowiązują §ufolv§z€ reguły" tj. import je§t aakazany.

Rozpori.4dzłni* {Wl;i} nr l0ó9l2t}09 P:rrlanrcntu Europtjskiega oraz Radv iluropejsłiei z 2l pazdriernika 2009 r.

okrcślające przepis1. s*nilarne dr*ycące produktóu, utlocznych pochodzenił z.wierzęcego. niąrzeznaczonych dł
spilĄcia prrez turlri, i uch_r,l*riące rolporr4drenie §E l ?7ł120{}2 {rozpcrządr-enie o pr*duktach ubeznych} ((}J L
30t}" l"1,1 1,2{Ę}9. §{r.l },

Europejsk* Federacja §torłarzyszeń na rzęcz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE)
Dr Ebner, Michl
Rue F. Pellętier 82
łS30 Bruksela
iryJgllJ.415:.111
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Panadta. zgodnie z Decyzją 20$?/3?5lWE : i R*zporaądzeniem {WE} Nr 20ól?009], jeleni
§*cz uZYwaPY lv PrzYnętaeh. ktor;'ch d*tytzą odpowierlrłie pa§tanawł*nia kodęksu c*lnegc
!N *5l l. należy poddawać sy§teffiatycznym kontro!$m lletery*aryjłłyłn w Punktach Kantrcił
Crani*znq.! z chwilą pruekroeeenia przez. par{ię {owaru t*rylcrium Uf]. ct. bi*ęc pi:d utłagę
P§lłYŻ§zY ząksP., wiązał*by się z zatrzymaniem te§G t$waru rv Punkcię Kontrr:li.

Mając n* uwadze Peiwyższe. zwracamy sie z prośbą o przekazalrie tych inlbrmae"ii pa*stwa
cełankom eęlem rozpa}'f§zechnienia iłh wśród myślirvych. dzięki eżĘmu mcz.liwe będeie
zaP*biegnięe ie impo*awi na terytarium {-.r§ produktów stanawiąc1,.ch ragr*zenie rlla zdr*wia
*uropejsk i*j populacj i .ielen iołvatyeh,

W krłestii obser*,acji populacji jeleniowatych wystgpując.vch w §EA i U§ pad kątem
wY§tęPowania CWD" jak Faństwo wiedzą" hiorrvegia. §zwecja araz Finlandia podjęły juź
kroki mające na celu zo--iększ.enie nadzclru nad e WD: zawiązanc rórłniez wsp<iłpracę *ięj.y
§lowarą,§zeniami myśligskimi craz rryłaściw,ymi arganami t_ych kr*.!ów, gd3,ż tc właśnie
myŚlirłi odgrywają kluczową rolę w ebieraniu probek od dzikich jeieniowetyeh. na których
skuPiają się działania rv ramach Nadzoru nad CWD. Na poziomie UE" Komisja z*pytała
Europ_iski Urąd ds" B*zpiecz*ństwa Iywności {EF§A) o to. cz!, - a jeśli tak, tt: 

""-edługjakiego Planu pabierania próbek - nie po**inn* się ri:zrtazyć zrviększenia łgdłoru nad CWI]
w krajach UE i EEA. w których występują dziko renifery i,llub iosie. Przewidqle się. z* opinia
EFSA zostanię przyjęta w grudniu 20 !6 r. i. rv zależnaści od niej, Komisja mcźe rozpocząć w
2łł7 ł. dyskusje z pań§fwarĘi *złonkowskimi dotyezące kw*estii wprowadzenia jednolitych
wYmogów dctyeących nadzoru w państxaeh członkowskich, W takim przy,padku.
Zaan§ar_owanie stowarzvszeń łowieckich w t;-ch państwach członkowskich Ędzie niezwykle
w&Zne.

Z niecierpliwoŚcią czekamy na el"ekty owocnej lvspółpracy z Państwem. gd_"-ź,iest Llardzie,i niż
Pe}vne, ue }r?krytĘ ostatnio przypadki ClVD rvzbudziły niepckój róxniez Pana organizacji,

,/ ptlrra.złrricllr.

M. §cannefl. K, Van D,vck. [. §trickland" E, Zamara Escribano. E.
Thęvęnard" A.-§. Fiissel. F. l.anghammef. §l. §aiłn*rr. P.
Bern*rio. i!{, Klęmencic, L. Carrcuee. DG SANT§
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POROZUMIENIE

za,warte w dniu 19lipca 2016 r.

pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Plzewodnicącym 7.arąda
- 

Głównego Polskiego ZwirykaŁowieckiego w sprawie wprołvadzenia do stosowania
instrukcji określającej reguĘ postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji

bobra europejski ego Castor ftber az terenach obwodów lowieckich

Dńńając w oparciu o ar:t. t27 ust. 1 ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008 r. o udostęPnianiu

informacji o śiodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2aś r. poz. 353), a także w oParciu

o art. 34 pkt 2 ustawy Prawo łowieckie z dnia t3 pńdńemika 1995 I. (Dz. U. z 2015 r,

poz.ż1,68,zpóźn.zm.) i woparciuo § 6ust. 1pkt2 oraz § 113 pkt 1w zw. zpkł6 Statutu

Polskiego ZwiązkuŁowieckiega {Zńącznik do uchwały )Ofi Krajowego Zjazdu Delegatów

Polskiego Związku Łowieckiego z dtlia2 lipca 2005 r.)

§1
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (zrrany dalej: ,,GDOŚ') oraz Zaruąd GłównY
potskiegó Zńązku Łowieckiego (zwany dalej ,fiG P7,Ł') wprowadzają do stosowania

instrukcję okreŚhjącą zasady postępowania pruy ograniczaniu liczebności populacji bobra

ewopejskiego na teręnach obwodów łowieckich stanowiącą załączńk do porozumienia

(zw aną dalej :,,lnstrukcj ą").

§2
GDoŚ oraz ZG PZŁ poinformują podległe jednostki o zasadach postępowania ptzy
ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich.

§3
l. Prrłvołrrje się zespół ekspertów. w celu nadzoru nat1 rł,l"ktrnyr.varriem Instrukcji PnZęZ,

Regionalnc D}rekcje Ochrony Środowiska i struktury terelro\łe Polskiego Zwiryku
Łowieckiego.
2, W skład zespohł ekspertów, o ktorym mow_a w ust. 1 wejdą przedstawiciele: Ministcrstwa
środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskiego Związku Łłl',vieckiego

i Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
3. Nadzorowanie nad wykonywaniem lnstrukcji, o którym mowa w ust. 1 obejmowaĆ będzie

m. in. anńizętrendów populacji bobra europejskiego, anallzę planów eliminacji i sPrawozdń
z eliminacji oruz ocenę efektów prowadzonych działń.
4. GDoŚ oruz ZG PZŁ będą naprzemiennie organizować spotkania zespołu ekspertów,

o którym mowa w ust. 2 z częstotlipością zależnąod potrzeb.

Przewodnic zący Z aruądy Główne go

Polskiego Zwi ął.kl1 Łowieckiego

.,]
.-...

Dr Lmh Bloch
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Załqcmik do porazumienia pomiędzy GDOŚ a ZG PZŁ

IN§TRUKCJA OKREŚLAJĄCA RDGUŁY PO§TĘPO1YANIA PRZY OGRAMCZaNIU

LIczEBNoŚcr popur,łCJl BOBRA EUR0PEJ§KIEBa CAsToR FIBERNA TERENACH

OBWODÓW ŁOWIECKICII

Instnrkcja jest doknmentęm pomooniczym, określająoym zasady wspóĘracy struktur Polskiego

Związ}uŁowieckiego z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiską w celu kontroli populacji

bobra europejskiego na teręnach obwodów łowieckich, dzierżawionychprzezkoła łowieckie,

Bóbr europejski jest gatunkiem objętynr ochroną ozęściową w myśl tozparządzenia Ministra

Środowiska z dnia 6 paźńńernika ?014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwietząt (Dz.U. Zal4 r
poz. 1348). Wymieniony jest takźn w załąpaniku III Konwencji o ocbronie gatunków dzikiej flory i

fauny europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Konwencji Berneńskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.ż63} *

takżB w zŃącanika II i V Dyrektywy 9ż\43/E:WG z dnia2l maja t99ż w sprawie ochrony siędlisk

naturaĘch oraz dzikiej fauny i flory. Zgodnie z młącznikiem II do tav. DyreĘwny §iedliskowej

bóbr jest gahrnkiem, dla którego wunęza się specjalnę obszary ochrony w sieci Natura 2000.

Z uwagtr na fakt wymienienia tega gahmku w zńącmiku V możliwe jest pozyskiwanie ze stanu

dzikiego i eksploafacja populacji pod warunkigm zachowania jej we właściwym stanie oohrony.

Regionalni Dyrtktorzy Ochrony Środowiska w celu kontroli stanu populacji bobra europejskiego na

tęrenie swojego działania oraz lokalnęgo zrnnĘszenia liczebności tego gatunku mogą wydawaĆ

w formie lAvĄdzeń, w myśl art. 56a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. Poz. 165l,

zpóźn. zm.) zgodę na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art, 52 ust 1. pkt 1, 6 oruzlŻ

ustawy o ochronie pt zy rody - pr ojekt z.arządzenia w zńąsz*niv.

ZałzĄdzpniatakie mogą byó wydane wyłącznie w przypadku braku rozwiązan alternatywnych, jeżeli

czynności, których dotyczy z.arządz.eaie, nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie

ochrony dziko występujących populacji gatunków objętych załządzeniea oraz |eĘ to w iuteresie

zdrowia lub bozpieozeństwa powszechnego lub w przypadku bobra europejskiego - wynika

to z konieczności ograniozenia poważnych szkód w odniosieniu do upraw rolnych, inwentarza

żywego, Iasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mięnia.

Zaruądzenie, o którym mowa w art. 56a ustawy o ochronie przarody, zawiqać będzie za*Tes, o którym

mowa w ust. 4 tego aĘkułu i uwzglę.dniŃ będzie następujące ustalonia:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje zarądrsnie doĘcące ograniczenia populaoji

bobrów, obejmujące swoim zasięgiem tereny obwodów łowieckich wchodąpych w skład

poszczególn ychZaruądów Okręgowych P7,ł. (nł. nr 1 - Ramowy szablon zarządzeniaRDOŚ).

2. Okres na jaki wydawane jestzaraąĄzenie to 3 lata.



3.

4.

Termin odsbzału bobrów ustala się na okres ad 0l yźńńernika do 28 lutego.

Na szcreblu wojewódzkim Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska moź;.e korzystaó z opinii

Regionalnej Rady Ochrony Prryrody lub możB powołć grupę ekspertów, w skład kt&ej

wchodą vr szczególności przedstawiciele Regionalnej Ąłrekcji Ochrony Środowiską

przewodnicąpy zarrądóvł okręgowych PZŁ, prr.edstawiciele Regionalnej Rady Ochrcny

Prryrody, Marszałka Wojewodztwa oraz środowisk naŃowych.

Liczbę bobŃw przeznaczonych do odsrzału z jak najdokładniejsrym wskazaniem lokalizacji

eliminacji określa Regionatny Dyrektor Ochrony Środowiska po konsultacji z RąicnaĘ Radą

Ochrony Przyrody lub grupą ekspertów. W syfuacji rczbieźności opinii co do zakresu odstrzafu

ostateczna decyąia nateĘ w tym wĄędńe do Regionalnego Ęrektora Ochrony Środowiska

jako organu wydająceso łarr$reńe.
Osobami odpowiedzialnymi za nadńt ltńwykonywaniem zarądz.ęftRegionalnych Dyrektorów

Ochrony Środowiska w zakresie dotycącym eliminacji bobrów (których dotyczy niniejsza

instnrkcja) w sprawie a czynności podlegajągych rakazom w myśl art. 52 ustawy

o ochronig prryrady są Łowczowie Okęgowi Polskiego Związkv Łowieckiego.

7. Odsbzału bobrów dokonywać Ędą myśliwi nz*zsni w Polskim Zńązku Łowieckim łazgoĄ

lub avądcy obwodu łowieckiego,

8. Dziętżawca lŃ zarządca obwodu łowieckiego upowaźnia na swoim tęręnie przesd<olonych

wcześniej ptrszPfr- myśliwych do dokonywania czynności, o których mowa w Zarlądz*lniu

Regionalnego Dyroktora Ochrony Środowiska.

9" Działania powinny byó ukierunkowane na eliminację całych stanowisk, nie za-ś pojedyncrych

osobnikóą w celu uniknięłia rozptoszenia się lokalnych populacji i tJm sanrym braku

skuteczrrości od§trzafu .

10. Tusza bobrapozyskana zgodnie z przepisami prawa starrowi własność myśliwego, który dokonał

odstrzafu jako cąściowa rekompensata kosźów poniesionych w zwiąeku z rvykonywaniem

od§trzafu. Myśliwy jest zobowiązany do zagospodarowania fuszy upolowanego osobnika.

It.Z-arządy OĘgowe Polskiego ZwiązJsl Łowieokiego raz w roka prz,etaĄ sprawozdania

z wykonania zatądueń Regionalnych Dpektorów Oehrony Środowiska: w terminie do

15 stycaniaw zalcresie etiminacji dokonanych w cĄm poprzedzającym roku kalendarzowym do

Rąionalnych Ęrekcji Ochtony Środowiska iZaruąduGłównego PZ-, co wynika z obowiązłu

sprawozdawczości (art. 56 a ust. 8 uop).

12. Wńr upoważnienia wydawane1o przęz dńerżautcę obwodu łowieckiego na umyślne rx.hięię

bobra stanowi druk ścisłego zarachowania i jest załąoznikiem do instrukcji (nł.wż).

PRZljWODrĄ3
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Załączniknr 1

Ramowy sząblon zarzqdzenia RDOŚ

t:lll:s!fu!}ll.,-!!!ułl,. r,l,rłYrr.r,:ru:;:ł:łtlł!łżś_r,_;ił&=rl,łirr-gł:Ll!:źł!

PRoJEKT
ZARZĄDZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

w......
z dnia ... , ,. .. . r.

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor

fiber)

Na podstawie art, 56a ust.l, ust. 2 pkt2 i ust, 4 ustawy zdnia 16 kwietnia 20a4 r. o ochronie prrytody

(Dz, U. z2015 r. paz, 1651, zpóźn. zm,) zarządza się, co następuje:

§ I. Ze*łala się na okres trzech lat na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra

europejskiego (Castor fiber) polegające ta pozyskaniu lub: umyślnym płoszeniu, niepokojeniu oraz

zabiciu XX osobników na terenie województwa.... .!rr,!l..!lt., w powiatach:

- znajdujących

się w terenach obwodów łowieckich położonych na teręnię Zavądv Okręgowego Polskiego Związku

Łowieckiego w ..........,.

§ 2.1. Zezvłolenie, o którym mowa w § 1, dotyczy umyślnego zabtjania, pło§zenia

i niepokojenia bobrów przęz, członków Polskiąo Zwięlal Łowieckiego lv miejscach,

w których bobry powodują macząr,e szkody wptzuz podtapianie gruntów oruz nisz*zqie płodów

i upraw rolnyoh, infrasfirlkhłry technioznej i innych rodzajów mienia.

ż.2. Odstr:zŃ bobrów możliwy jest w okresie od 0l puźńziernika do 28 lutego,

§ 3.1. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanię zarządznnia i ęrpności, o których mowa

w § 1, jest,Zarząd Okręgowy Polskiego Zwiąrku Łowieokiego w. .. . , .

3.2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje upoważnienie właściwemu kofu łowieckięmu do

dokonania od§tfzafu bobrów na dzierżnrvionyoh obwodach łowieckich.

r 3.3.Koło łowieckie upoważrria myśliwych do dokonanią odsffzału licńy bobńw określonej przez

Zaruąd Okrggowy Pol skiego Zw iązlal Łowieckiego.

3.4. Osoby, o których mowa w ust. 3, muszą posiadać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej bobra

europejskiego i zasad postępowaniaprzy ograniczaniu liczebności populĘi bobrów,



§ 4,1. W terminie do dnia 15 stycaria kazdego roku naĘpującego po wejściu w Ącie niniejszego

zarządzenia, Zatząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego obowiązany jest do ńożenia

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w sprawozdarria

o wykonanych czynnościach,

4.2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. l, powinno zawierŃ: numer obwodu łowieckiego, datę

poryskania oruz |iczbę odstrzelonych bobrów, a takźrc możliwie najdokładniejsze lokalizacje miejsc

eliminacji poszczególnych osobników.

§ 5. Odstrzelone bobry stanowią własność myśliwego, dokonującego odstrzał jako częściowa

rekompensata kosźów pozyskania.

§ 6, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska dokonuje kontroli spełniania warunków określonych

w wydanym zarządzeniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa ... .. .

PoLsK! Z;NI Ę.EK ł.owi tCKl
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Załącaniknr2

1. Pieczątka dzieżawry lub zaządcy obwodu łowieckiego
Uporłażnienie do rłrykonyłrania od$nalu bobrów

Druk r§cisłego zarŃlwania Nr ............,........ "

2, Dane dotyczące myśliwego:

2 1 lmie i nazwisko: _.._.-_

? ? Ąrlmc,

3. Miejsce wykonywania odstzału:

3 { Nrlmar ohwrłrltl łowieckieoo,

3 2 Narllcśnintwn,

3 3 Woiewództwo,

4. Upoważnienie do odstrzału bobrów:
4.1 Liczba sztuk (każdą sztukę należy wpisać w odrębnej pozycji)

{)

4,2Data, miejsce i godzina pozyskania

,t)

,\ 2\

1\ 3}

4'| 4\

5} 5)

6} 6)

7\ 7\

fl\ B)

§\ 9\

1o} 1o)

.t 1) 111

1)\ ,l2\

{3l 13}

{ź\ 14}

,l Ę\ 15l

§ Dała wvrlania Ilnoważnienia

6. Upoważnienie jest ważne do dnia:

za zarządcę lub dzieżawcę obwodu łowieckiego
(czytelny podpi§ lub podpisy)

zazarządcę lub dzieżawcę obwodu łowieckiego
(czytelny podpis lub podpisy)

9 Ęt, $. lłi -ł {tłt_;łjłl,,'ł.*;ł:,16;tr

§ Jfti:,§S § 0S. r*ł l]?} 
',r:6 

13 rŻ
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8. Upoważnienie przedłuża się do dnia

Jll:ZĄ(.,Y
*l; i}ZL
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