Polski Związek Łowiecki
Zarząd okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Komunikat nr 112017

1,

lnformacja Ministra Srodowiska orazZG PZŁ dot. Wytycznych Rządowego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego.

2.
3.

4'

5.

Spotkanie Łowczych koł naszego rejonu zŁowczym okręgowym.
Informacja Ministra Środowiska

orazZG PZŁ dot. Przeciwdziałania ASF

Komunikat

zG PzŁ dot' Ubezpieczeń oC

Informacja

zo PzŁ

koł łowieckich i

oHZ.

Katowice dot. Zmian organizacyjnych na terenie strzelnicy myś|iwskiej w

Siemianowicach Śląskich.

6.
7.
8.

lnformacja dot. obchodow dnia Św. Hubeńa w okręgu katowickim.
Informacja dot' WysokoŚciskładkiczłonkowskiejPZŁ na rok 2018'

Informacja S|ąskiego WojewÓdzkiego

Lekaza Weterynarii w sprawie terminÓw wyłozenia szczepionek

orzeciwko wściekIiŹnie.

1'

Zo PzŁ Katowice w oparciu

o wytyczne Ministra Srodowiska oraz arŁ.34 ust.12 , ań.33 ust.4 ustawy

Prawo łowieckie oraz $ 133 ust. 6 i 8 Statutu PZŁ zobowiązuje wszystkie zarządy koł łowieckich

zo PzŁ

Katowice do bezwzględnego wykonania rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
poprzez:
-

Zredukowanie populacji dzika do poziomu 0,5 osobnika lkm2 do dnia 30 listopada.

- Zastosowanie

zasady obIiczania i|oŚci dzikow w obwodzie do zredukowania rekomendowanej przez

Rządowy Zespoł Zarządzania Kryzysowego

(

wzor w załączeniu)

.

- Comiesięczne składanie sprawozd ania przez zarządy koł z wykonania odstrzału dzikÓw na 11 dzień

kazdego miesiąca począwszy od paŻdziernika do

zo PzŁ Katowice.

EXcEL' drogą e|ektroniczną w nieprzekracza|nym terminie do

Sprawozdanie na|ezy przesłaĆ w p|iku

12 kazdego miesiąca począwszy od

paŹdziernika.(wzÓr w załączeniu). Mając na uwadze powagę Sprawy

zo PzL

Katowice informuje'

ii

nie

wykonanie rekornendacjiRzzKzwiny dzierŻawcy stanowi naruszenie art.34 ust.12, ań.33 ust'4 ustawyz
dnia 13 paŹdziernika 2015 Prawo łowieckie oraz $ 76, s 133 ust. 6 i B Statutu PZŁ. Co moie stanowić
podstawę do wykluczenia koła zZrzeszenia Iub wypowiedzenia umowy dzierŹawnejobwodu. Jednocześnie

zo PzŁ

Katowice, zgodnie z rekomendai1ąRZZK zobowiązuje zarządy kÓł oraz wszystkich myś|iwych

naszego okręgu do:

.

bezwzg|ędnego przestrzegania zasad bioasekuracji podczas wykonywania po|owania oraz po jego

zakończeniu.

,
.
.

rea|izacji rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzikow.

KaŻdorazowego zgłaszania przypadku odna|ezienia padtego dzika słuzbą weterynaryjnym'
Współpracy z jednostkami LasÓw Państwowych w poszukiwaniu padłych dzikow na terenie strefy

WAMTA.

2.28.09.2017 roku o godz. 16:00 w siedzibie

zo PzŁ

Katowice w Siemianowicach Ś|ąskich, odbędzie się

spotkanie Łowczych kot naszego okręgu zŁowczym okręgowym. Ze wzg|ędu na istotnośc omawianych
spraw podczas spotkania, proszę Ko|egow o niezawodne przybycie' JednoczeŚnie proszę o przygotowanie
na w/w spotkanie danych dotyczących:

Aktua|nego adresu emai|Waszego koła, do korespondencji e|ektronicznej
|loŚci pozyskania dzika w Waszych obwodach na dzień 27.O9,2017
UbytkÓw dzika w Waszych obwodach na dzień 27.09.2017
3.

zo PZŁ

zZo PZŁ

Katowice.

r.

r.

Katowice w załączeniu przekazuje w załączeniu pismo

zG PzŁoraz Ministra Srodowiska,

dotyczące wytycznych przeciw działania ASF.

4' zo PZŁ

w

w

załączeniu komunikat 5l2O17 zG PzŁ, dotyczący
ubezpieczenia oC kot. Ze wzg|ędu na termin deklaracji proszę zarządy kÓł o niezwłoczne podjęcie decyzji i
przekazanie informacji do Zo PZŁ Katowice zgodnie z podanymi terminami.
Katowice

zatączeniu przekazuje

5' Zarząd okręgowy Po|skiego Związku Łowieckiego Katowice podjął decyzję o reorganizacji funkcjonowania

strzeInicy myŚ|iwskiej. Podziękowano
Strze|eckiemu,,A|fa''.

od 1 wrzeŚnia

za

wie|o|etnią wspołpracę administratorowi strzeInicy K|ubowi

br. obsługą stze|nicy myŚliwskiej za1mują się pracownicy Zarządu

okręgowego' Strze|nica jest czynna przez7 dni w tygodniu w następujących godzinach:

-

w okresie mazec

- paŹdziernik:

poniedziałek - piątek 7:00 - 18:30, sobota _ niedzie|a 10.00 - 18:30

w okresie listopad

-

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:30, sobota - niedzie|a 10:00 - 15:30

luty:

Ksiazka rejestru pobytu myŚliwych na strzeInicy znajduje się w pokoju instruktorcw na parterze budynku.
Gospodarzem stze|nicy jest Ko|ega Roman Fuńek te|. 502 434 2B1
6. okręgowa Rada Łowiecka orazZarząd okręgowy Po|skiego Związku Łowieckiego Katowice serdecznie
zapraszaJą wszystkich myŚ|iwych i sympatykow.łowiectwa wrazz rodzinami na coroczne obchody Dnia Św

Hubeńa, które odbędą się w dniu 14.10,2017 r, na terenie naszej Strze|nicy MyŚ|iwskiej w Siemianowicach
Śląskich przy u|. Zwycięstwa 2. W programie: Msza Święta po|owa, koncert muzyki myŚliwskiej' pokaz ptaków

,łowczych, uzytkowych psÓw myŚ|iwskich,
łucznictwa, gry i zabawy d|a dz|eci, poczęstunek myś|iwski.

Zbiorka pocztow sztandarowych godzina

1.1

:45.

Początęk obchodow o godzinie 12'.oo.

7.

zo PZŁ

Katowice

w załączeniu przekazuje

uchwałę

nr

35t2O17 NRŁ, dotyczącą wysokoŚci składki

członkowskiej oraz ubezpieczenia myŚliwych na rok 2018.

8. Informacja Ś|ąskiego Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie terminÓw wyłozenia szczepionek
przeciwko wŚciekliznie. (W załączeniu)

Z myŚliwskim pozdrowieniem Darz BÓr

Łowczy okręgowy
/-/ Mariusz MiŚka
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nawiqzaniu do pisma Pana Ministra Antoniego Koniecznęgo' Zwząd Główny

Polskiego Zwiqzku Łowieckiego zwtaca się do Kolegów Łowczych okręgowych z

poleceniem przekazania pisma Pana Ministra
DLP-VIII.670.5,70I5.JC vraz

z

z drua

28.07,2017

r.,

znak

informacją do kół łowieckich prowadzących gospodarkę

towiecką na terenie potudniowej i pofudniowo-zachodniej Polski' o potrzebie intensyfikacji

odstrzafu dzika

w

ramach rocznych planów łowieckich 20|7lf0|8. Dodatkowo Zuząd,

Główny Polskiego Zwiqzku Łowieckiego apeluje do Kolegów myśliwycho zwracanie
szczegolnej uwagi na przypadki odnajdywania w terenie martwych dzików

i

konieczności

zgł'aszatia takich sytuacji powiatowym lekarzom weterynarii. odnajezione padłe sztuki mogą

byc zaraŻone wirusem afrykanskiego pomoru świńoraz stanowić Żródł'o zakaż,enia d|a
zdrowych osobników' w konsekwencji powoduj4c szetzenie się choroby w Polsce.

i unieszkodliwianie tusz, w których obecny jest ASFV, jest
mętod wa1ki z wirusem dlatego zwracanie szczególnej uwagi

Poszukiwanie padłych dzików
jedną z najskuteczniejsą,ch

podczas pob}.ru w łowisku lub prowadzenie w miarę mozliwości aktyv.nych poszukiwań tusz

padĘch dzików ptzez myśliwych z lokalnych koł łowieckich, ma tak istotne znaczenie dIa
gospodarowania populacj4 dzika oraz ptowadzenia ogólnej gospodarki łowieckiej w całej
Polsce,

Załącznik:

1.

Pismo Ministra Srodowiska z dnia28.O7 .2017 r..
znak DLP-VIII.670. 5.20 1 5.JC:

otrzymują:
Kol. Kazimierz Koncewicz _Łowczy okręgowy PZŁ w Jeieniej Gorze;
Kol. Ryszard Bryliński _ łowczy okręgowy PZŁ,w Legnicy;
Kol. Roman Rycombel _Łowczy okręgowy PZŁ we Wrocławiu;
Nowy Świat 35, PL.00.029 Warszawa, tel. 0048 22 55 65 500, fax 0048 22 826 33 22
http://www.pzlow,pl,

email I pzlow (i)pzlow,pI
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dr Lech Bloch
Przervodniczący

Zarządu Głównego
Polskiego Związku łowieckiego
Pan

dr inż. Konrad Tomaszewski

)

tj

Pan

l

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
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W zrr.i4zktl z nasilający'rll się rty'stępowanieln prz1.padkórr'afr.y'kaliskiego polnoru ś*ińwśród
dzikórr. tra teretrie Republiki Czeskiej. z\\'racanl się

z

prośbąo zitttensy,fikowanie odstrzałów tego

gatunku na terenach przygraniczny,ch.

Działanie to rna na celu znininralizorł.anie ryzy,ka wystąpienia afr1.kariskiego pomorrr świń
w południolvej i pohrdniorł'o

-

zachodniej częścipotski. Pojart'ienie się prą'padkórr.ASF w tej części

kraju sktrtkorvać będzie tltrudnięlliami lv pror,vadzerriu gospodarki łowieckiej' lr1'konyrr'arritt polow.ań

oraz brakiem mozliwości sprzedaz}'tusz. a przede rtszy,stkim ograniczeniami tra rynku trzody
chlewnej.

Proszę rórtnież o prolradzenie aktyvnego poszrrkiwania padĘ'clr dzików przez m1'ś1i}Ę'ch,
leśników oraz pracownikólt' zakładów usług leśnych.
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KoMUNII{-ĄT Nr 5 /20l7
Zarządu Glórvncgo PZŁ

-fo$,arzyst$'ęn-}

infbrmuje, iz rv nart,iązaniu do zarvańej unrorvy Z
Ubezpieczeniou,ym PTU s.A. - GOTHAER',v spralvie ubezpieczenia odporvicdziaIności Cyrr'ilncj
kól lorr'ieckich i oHZ rozpoczyna się następny', roczlly okres realizacji ubezpieczenia począlvszy
Zarz-ąd Główrry

PZŁ

od 01.10.2017 do 30.09.2018

i
l'1.

r.

W tyn

sezonie ubezpicczyciel rowniez pozostar'r'ia warunki ubezpieczcnia niezrnienione
koła mają do rvyboru jeden z 4-clr rr'arianttirr' oclrrony (uwaga uporządkorvano kolcjrrośćk.'r,ot
ą1iąp 11irtl):

rvariant I . skłarjka roczna od
rr

kota

tr,,r,.nosi

ariant tI - składka roczna od koła .,r'ynosi

350 zl przy sumie grvarancyjnej 300 000 z|
465

zł przy sumie grvaranc.lj rrej -t00 000 zl

rr'ariant III - składka roczna od koła rł,ynosi 550 zl przy sunrie grvarancyjnej 500 000 zl
rr,ariant IY - składka roczna od koła rv,vnosi 980 z|przy sutrrie grvarancyjnej 1 000 000 zl

Wzorem lat ubiegłycl:, wdrozenie ubezpieczenia będzie polegało na zcbrar-riu przez farząc|y
Okręgort,e PZŁ. inforrrracji o u'y,branym prze koło ."r,ariancie ubezpieczenia (I' II, III i tv) wrL|Z z
naleznąskładką. Przekazanie zebran1''clr inlbrnracji nastąpi poprzęz SyStem infonnatyczny P7'L.

f)o rlnia l1

rt'

rr,vbranr'Drzez kolo

.

zarzad ok
rr'ariant ubezDieczenia.

ić do sl,stc

Przy tej okazji prz1pominatny o

konieczności

rveryfikacjr danych adresorvycIr koła' tak aby uniknąc rvprorvadzalria błędnych danych poclczas
clrukorvania ccrtyfikatórv dla kół' Wydrukorr.ane ceńflkaty Zostaną przeslane do Zarządów
okrę.uorvych P7,ł- n,a początku 1istopada.

f)o dnia 30 listonada br. roku zarzatl okregorr.r' zoborr'iązanv bet|zic przekazać do ZG
PZl, zebrana sk|adke od kó| łorr.ieckich. Prz1porninamy aby dane o clokonanej platności składki
\\.raz Z datą wpłaty, z-arządy okręgou'e wprow'adzały bezpośrednio iv opcję Systenu infomratycznego
P7.Ł.

dr Lech Bloch

Przervodniczący

-Y

Zaruądu Glór'l'nego
I

PZŁ

Uchwała nr 3512017
Nacze|nej Rady Łowieckiej
z dnia 5 września 2a1T r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej
oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2018

Działając na podstawie $ 108 pkt 10 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
NaczeIna Rada Łowiecka
stanowi co następuje:
U/ysokośc składki członkowskiej na rok 2018, zgodnie z uchwałą NRŁ nr
5A?A14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, w latach 2015-2019 pozostaje bez zmian'
Ponadto w 2018 roku składka ubezpieczeniowa myŚliwych rowniez nie u|ega
zmianie i pozostaje na poziomie 37 złotych. Reasumujac' wysokoścskładki
członkowskiej na 2018 rok wynosi:
a) składka norma|na 32O zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 357 zł.;
b) składka u|gowa 16azł pIus ubezpieczenie 37 zł - razem 197 zł,

Prezes NaczeInej Rady Łowieckiej
Andtzej Gdula
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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Śl.1srcl woJEwoDZKI LEKARZ wETERYNARII

ł'owczy okręgovry
Polskiego ZutĄzklrl Łowiecklego
w Katowicach
Nasz znak:

wtw .zoz. ct1z.9

I

4

L

L

4.

6.20 17

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia;

Uprzejmie informuję, że przeu,idytvany termin wyłozenia szczepionki dla
lisów wolno ryiacych przeciwko wściekliźnieto: 13,a9.-22,og.2017 r, Szczepienie

prowadzone będzie na obszarze całego wojewodztwa śląskiegozgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnicfwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepien lisów wolno zyjących przeciwko
wściekliźnie(Dz' U.2aI3, poz, 1737)'
Proszę o powiadomienie Kół Łowieckich polujących na tym terenie o fakcie

przeprowadzania szczepienia

oral o

zachowanie spokoju

w ostoi

leŚnej na

w.w. terenie przez okres

'

min. 2 tygodni, aby lisy podjęŁy szczepionkę.
W załączeniu przesyłamy informację prasową d,otyczącą szczepienia lisów

przeciwko wŚciekliźnie.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ut. Brynowska

25a, 40.585 Katowice

tel.:(32) 428.86.0t,fax: (32) a28.86.2?,e-mai7: sekretańa(@katowice.wiw.gov'pl,
'"r"$'w. kato,*'ice.,,r'iw. gov.

pi

