
Polski Związek Łowiecki
Zarząd O kręgowy Katowice
z siedzibą w Śiemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, 24.11,2017 r

Komunikat nr 312017

1, lnformacja dot. Szkolenia informatycznego dla zarządow koł łowieckich, okręgu katowickiego w dniu

12,12,2017 r.

2. lnformacja dot. Wykonania zaleceń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie odstrzału

dzika na terenie zo pzŁ katowice.

3. lnformacja dot, odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu olkuskiego.

4. lnformacja dot. Składkiczłonkowskiej do PZŁ.

5. PodziękowaniaZO PZŁ Katowice.

1. Zo pzŁKatowice w oparciu o wytyczne Ministra środowiska zawańe w Piśmie DL-ll1.6170.18,2017,RN (w

załączeniu) informuje, iż w dniu 12.12.2017 r., o godz.14:00, odbędzie się szkolenie informatyczne dla

zarządow kół, dotyczące systemu informatyczn ego PZŁdla kół łowieckich. Zgodnie z w/w Pismem wszYstkie

koła łowieckie, mają obligatoryjnie funkcjonowaó w systemie informatycznym PZŁ dla kÓł łowieckich i na

bieząco go aktualizowac. zewzględu na istotę sprawy proszę o oddelegowanie na szkolenie członka

zarządu,członka koła, ktory po odbyciu szkolenia przeszkoli członków zarządu koła w sPosób umozliwiającY

właściwe prowadzenie programu. Proszę wszystkich o niezawodne przybycie,

2, zo PzŁKatowice informuje, iz na dzień 31.1o.2o17 r., realizaĄawytycznych RZZK, dotyczących redukcji

dzika na terenie zo pzŁ Katowice, wyniosła 76%. Mając na uwadze istotę problemu i Przeqiwdziałanie ASF,

proszę wszystkie Koleżanki i Kolegów o zintensyfikowanie działań,związanychz pozyskaniem dzika w naszych

obwodach. Jednocześnie dziękuję tym kołom i ich zarządom, które zrozumiały istotę sPrawY i juŻ wYkonałY

zalecenia RZZK.

3. Zo pzŁKatowice (w załączeniu) przekazuje Rozporządzenie Wojewody MałoPolskiego z dnia 16,11,2017

r., w sprawie odstrzału sanitarnego dzików, na terenie kół naszego okręgu w powiecie olkuskim,

4. zo pzŁ Katowice przypomina, iż termin opłacenia składki członkowskiej uPłYwa z dniem 15,12,2017 r,

Jednocześnie przypomin amy zarządom kół o konieczności przekazania do ZO PZŁ Katowice, listY zbiorczej

członków koła za ktorych dokonana została opłata składki członkowskiej. Z opisem jej wYsokoŚci (357 zł lub

197 zł lub wpłata własna).

5. zo PZŁ Katowice składa podziękowania wszystkim Kolezankom i Kolegom, ktÓzy wsparli oraz

zaangażowalisię w organizację obchodow Hubertusa w naszym okręgu. Przede wszYstkim dziękuję Pocztom

sztandarowym koł, które uświetniły naszą uroczystość,

Z myśtiwskim pozdrowieniem Darz Bór
Łowczy Okręgowy
/-/ Mariusz Miśka
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ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 16 tistopad a 2017 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzikórł, na obszarze żagrożenia
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego,

brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego,
limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego,

tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego

Na podstawię art,46 ust. 3 pkt l, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 17

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwterząt otaz z:walczaniu chorób zakażnych zwietząt (t1.

Dz,U. z2017 L poz. l855) oraz att.59 ust. 1 ustawy z dnia23 styczńa2009 t. o wojewodzie i
administracj i rządowej w wojewódźwie (t j. Dz.IJ. z 2ań r, poz, 525 z pożn. zm.l) zarządza
się, co następuje:

§ 1,. Za obszar, na którym występuje zagtożenie wystąpienia choroby zakaźnej - afrykanskiego
pomoru Świńuznaje się teren wchodzący w skład obwodówłowieckich Wznaczonvch uchwałą
Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dńa 28 maja 2007r. w sprawie
obwodów łowieckich województwa małopolskiego, zmienioną uchwałami: Nr XXXV 1557/09

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmlany uchwały
NrVIIV9Zl07 z drua28 maja 2007 roku Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
obwodów łowieckich województwa małopolskiego, Nr XLV[V790|I0 Sejmiku Wojewódzwa
Małopolskiego z dnia 30 sierpnia Zala r. w sprawie zmiany granic obwodu łowieckiego Nr 218,

NrXVIV276/12 Sejmiku Wojewódńwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII/92l07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku Wojewódźwa Małopolskiego
w sprawie obwodów łowieckich wojewódźwa małopolskiego, Nr XXVIV447ll2 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
NrVIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
obwodów łowieckich województwa małopolskiego, o Nr: 67, 89, 91, l07, 708, 134, l35, 136,
l37,138,64,65,66,87, 88,90, 105, 706,132,133, 160,58,59, 74,75,78,79,80,40, 47,42,
43, 44, 45, 46, 47, 60, 61,26,34,35,36,37, 53, 54, 55, 56, 57, 69,70,71,1zJsJe ,77, 95,
96,97,98, 1 l3, 114,777, 112,120,139,74a,147,142, I43,163,21,22,27,28,29,30, 38, 39,

33,81,99, 100, 101, 177,1I8, 119, 125,48,62,63,82,83,84,85, 86,I02,103, 104,727,7ż8,
l29, 730,13l, l50, 155, l57,175,716, I27, !22, 723, I24,144,68,92,93,94, 109, 7l0,
zawierających się w granicach administracyjnych województwa małopolskiego, za
wyłączeniem parków narodowych i rezerwatow przyrody.

l Z*iu:ny niniejszej usta\^y zostały opublikowale w Dz. \J. z 2075 r. poz. ),96O, z20|6 r. poz. I94B i poz,2260 oraz
z 2017 r. poz.935
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§ 2. 1. Na obszarze zagtożonvm chorobą, o którym mowa w § 1 nakazuje się w terminie do 31

malca 2018 roku dzierżawcom lub zaruądcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału

sanitarnego wolno żyjących dzikow na warunkach określonych w ust. 2.

Q)Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych

ob wodach łowiecki ch, wys o ko ść ko sźów związany ch z r ealizacj ą te go nakazu oftz W maganą

ffidzającądokonanieodstrzałusanitarnegookreśliumowazawarta
pomiędzy właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii a właściwym dzierżawcą

lub zarządcą danego obwodu łowieckiego.

§ 3. Nakazuje się dzietżawcom lub zaruądcom obwodów łowieckich działających na obszarze

wskazanym w § 1 niezwłoczne zgłaszante właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii, kazdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego

pomoru świń.

§ 4. Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostac przeznaczone do

utylizacji b ądź pro dukcj i mi ę s a na użytek własny myś liwe go.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób

mvyczajowo przyjęty na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,

dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego otaz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego,

oikuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tamowskiego grodzkiego oraz zięmskiego,

wadowickiego, suskiego, wielickiego i podlega ogłoszeniu v/ Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Małopolskie go.

. 1\bjcrr rldr }Iałclpolskiego

c1.,,rJda i1 ai t;polski
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