
Polski Związek Łowiecki
Zarząd O kręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Sląskich

Siemianowice Śląskie, 1 5.10.2018 r.

Komunikat nr 212018

1. lnformacja dot. Oceny prawidłowości rogaczy pozyskanych w 201B r. (ZałączniK1)

2, lnformacja dot. Szkolenia dla straźników łowieckich .

3, lnformacja dot. Kursu dla selekcjonerów.

4, lnformacja dot, Obchodów Hubeńa w ZO PZŁ Katowice.

5. lnformacja dot. Składki członkowskiej (Załącznik2),

6. Wytyczne dotyczące zasad stosowania, zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie wYkonYwania

pol owa n i a. P is m o ZG P ZŁ 7 8 l HZ 20 1 8 (Załącznik 3)

7. Wytyczne WlW w Krakowie dot. pobierania próbek do badań w kierunku obecnoŚci larw włoŚni od

pozyskanych dzikow (Załącznik 4).

8. Wytyczne GLW dot. Znakowania tusz dzików w ramach odstrzału sanitarnego (Załącznik 5).

9. zo PzŁKatowice w związku ze zmianami ustawy Prawo łowieckie w zakresie szacowania szkÓd oraz

współpracy z oDR przekazuje w załączeniu aktualizacyjny arkusz informacyjny z proŚbą o jego bezzwłoczne

wypełnienie orazprzesłanie do sekretariatu ZO PZŁ Katowice.( Załącznik6)

10. Lista Kontaktowa Powiatowych Zespołow Doradztwa Rolniczego, działających w ramach ŚooR w

Częstoch owie (Załącznik 7 ).

11. Zo pZŁ Katowice przypomin a o zarządom kół o obowiązkach wynikających z 
^ń. 

42 ab oraz 42 b. Pkt

1e, znowelizowanej ustawy prawo łowieckie, związanych z informowaniem oraz oznakowaniem terenu na

ktorym, wykonywane jest polowanie (Załącznik 8).

12. \Nzór rapońu dotyczący, pozyskania dzika (Załącznik 9)

1.zo pzŁKatowice informuje, iż ocena prawidłoWości rogaczy, odbędzie się w siedzibieZO PZŁ Katowice

27.10.2018 r,, o godz. 9:00.
2. Zo pzŁ Katowice informuje, iz szkolenie dla straznikow łowieckich, odbędzie się 2.12.2018 r. o godz,

9:00.
3. zo pZŁ Katowice informuje, iz w dniach od22,10.2018 r. do 26.10.2018 r., odbędzie się kurs dla

selekcjonerów
4. zo pzŁ Katowice informuje, iz Hubeńus w naszym okręgu odbędzie się 17,1"1 . 2018 r., na terenie siedzibY

zarządu, Uroczyste rozpoczęcie nastąpio godz- 10:00.

Z myśtiwskim pozdrowieniem Darz Bór
Łowczy Okręgowy
/-/ Mariusz MiśRa

Ł -*' , )
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Inforrnacia Zarzadu Okręgowego PZŁ w Katowicach o terminie i mieiscu

oceny prawidłowości odstrzału rogaczy pozvskanych w 2018 r.

Zaruąd, okręgowy podaje do wiadomości termin i miejsce oceny prawidłowoŚci odstrzału

,oguóry * iota r, WłaSciłvymi do dokonania oceny prawidłowości odstrzału są zesPoĘ

oceniają.e okręgu w którym, pozyskana zostŃa zwietzyna, tj. do oceny dokonywanej ptzez

zespoĘ- oceniające ptzy 
'ZarzĄdzie 

Okręgolvym PZŁ w Katowicach zobowiązane są Koła

Łowieckię dzietżawtącó obwody łowieckie na terenie Okręgu Katowickiego PZŁ. Koła

Łowieckie zobowiązane są dostarczyć prawidłowo wypelniony druk (porycje 1+6)

,,Arkusz oceny prawidłowości odstrzału" w dwóch egzemplarzach tj. oryginal i koPię wraz

" t utłą. Aktualny arkusz oceny prawidłowości odstrzału do pobrania na stronie

orl.katowice.pl. 
-Bezpośrednio 

po dokonanej ocenie przedstawiciel Koła Łowieckiego

otrzymuje za potwierdzeniem kopię arkusza oceny.

Zespot|oceńające nie będą prryjmować do oceny trofea przy nieczytelnie i niePrawidłowo

wyp.łnionych aitruszactr ocóny oraz prawidłowego określenia macierrystego Zarząda
ońęgowego myśliwego (pory cja 2) tj. tego Zarząda okręgowego w którym myśliwy

dokonuje wpłat składek członkowskich na PZŁ. Do oceny nie dostarczamY trofeów

pochodzących z wypadków.
bo o...,}-prawidłówości odstrzŃu należy dostarczyć trofeum starannie spfeParowane. Za

trofeum Śtaiannie spreparowan e uważa się trofeum pozbawione tkanki mięsnej l łącznej oruz

wybielone, z peŁnymuzębieniem lz wyjątkiem ubytków naturalnych/,

zob olv iązllie się zarząd Kół Łow nfo raw
i odstrzalu w o lerZawl Koło

ikach ocen

r Siedziba ZoPZŁw Siemianowicach Śląskich -27 październik2018 r. godz.9.00+13.00)

Zespół lr2r 4,5.

kich - 8 grudzień 2018 r., (godz- 9.00+12.00)

Zespół 3.

kol

o ocena doda idłowości
siedziba zo pzŁ w Siepianowicach
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Ł"T.p.,

Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zgodnie z zaptsami
obowiązuj ącego S TATUTU PZŁ składkę członkowską reguhąą za
pośrednictwem koła łowieckiego.

Składka pełna 363 zł

Składka ulgowa 203 zł

Składkę ulgową płacąci Koled zy , którzy do 3I .I2 .201 8 skońc zą7 0
lat oraz młodzież ucząca się i studiuj ąc a, która do 3 l .12.201 8 nie
ukończy 25 roku życia.

Prosimy o dokonanie wpłaĘ na konto ZO PZŁ Katowice i przesłanie
listy wpłat do 20.12.2018 roku.

! _*' ,./ 
'



Składki członkowskie Koła Łowieckiego

Lp. Nazwisko i imię wysokość składki

RAZEM



,- rVL]ł
lu

w§ff3 ł

lF*&Ę ZwiąxeĘŁłraiłtĘ
ł*ilsił liactixg Ą*s*ci;t;iłn * .{str*i;lfia* d*s CŁ*::eu:s Pclłr:łrig

Warszawa, dnia 26 lipca 2018r

l.{ą.78/łrłrał3

Wg rozdzielnika

Zarząd Gtówny Polskiego Związku Łowieckiego, przekazuje w zatączniku

wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie

polowania oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w

kierunku ASF, do stosowania zarówno na obszarach objętych restrykcjami w

związku z ASF ( obszar ochronny, obszar objęty ograniczeniami oraz obszar

zagrożony} oraz na terytorium Polski, poza obszarami objętymi restrykcjami w

związku z ASF.

Wytyczne obowiązują od dnia 10 sierpnia 2018 r. ...1,!1i,,",:].:..ł."{

§,łł:i;*k

Ft} l',§{ii Z,,,j'j iĄZEii i, {}i[,'iŁŁ,i,il
ZĄiiii.Ąii i,) {;:ił. iiiji.l !1" ]/

i; l-ią ij, G.i_i l;o'.1 ił.Ą ł,1\ i.i_} \;i i EL_ i(,Ą
tr ii,..łi'l,i\'"'i C,,|. i]il

rr ;lil,ilęit,l .i,'i* .ff 9J:. 1'! 
.

zniiii ,.....

OtrZymują: I;ll,,!1liirr"i'ai*ria

1, ZO PZŁ - wszyscy

ż. OHZ ?ZŁ - wszyscy

3, ala

§awy §wi*! }5. Pi--0t-]-*?9 Warxcćwą t*i, SC"*8 tż 5§ 65 5*t}, fax łSć8 iź S:6 3-1 ź3

hiTp:,'il#w§l-pżlłw. pl" łlt,aił: pz!łrw@;pzlorv,pi
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Zą}ąsznk

§/ytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji ptzez myŚliwych

w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych

w kierunkr A§F:

. na obszarze objętym ograniczeniami i obszatze zagtożelia, czy§ obszarach

wymlenionyeh w cu. II, nI zalączn;ilra do decyzji Kt 2014l7O9lVE.
Qtt z

. na obszatze ochronnym, czyli na obszarach wyrnienlonych w cz. I

za}ączn7ka, do decyzji KE ACIt4l7aglUE i w pozostałej częŚci terytorium

Polski.

Rozdzial I

pkt 1) zachowanie zasad bioasekuracji w towisku, po dokonaniu odstrzału:

Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrażenta dziki odstrzelone nie mogą

by-c patroszone rv ło,,visku lecz na terenie punktu przetrz_v'rnylvania tusz

odstrzelon},ch clzikow;

Na terenie pttnktu przelrą,mF\.ania tusz odstrzelonych dzikow za$ewnia się

miejsce do patroszenia dzikorv z zachowaniem zasad bioasekuracji,

ozr.aczorrę tabliczka z napisem ,,lv[iejsce patroszenia";

lvIinrmalne wymagania pyzy pa|roszeniu clzikorv zostal} opisane

r,v pkt 2| Zasaclg zachotuania bioase}atracji w czasie patroszenia;

Każdy. odstrzelony dzik u ktorego przed dokonaniem odstrzału strvierdzono

objalły nasur,vające podejrzenie rł_vstąpienia ASF, po dokonaniu oględzin

i pobraniu probek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony

jest do utylizacji;

Na obszarze ochronnł,m oborr.iązują zasacly bioasekuracji oPisane

rv pkt 2l, prą czym dopuszcza się patroszenie dzikow w łorvisku;

Na terenach zloka]izolvanych poza obszarem ochronnym, objętym

ograniczeniami i zagrożenia nalezy dokonyrvać patroszenia dzikow zgodnie

z Wgtgcznymi tu zakresie postępotuania z patrochąmi pozgskangmi oct dzikotLl

podczas polotuań, stanouiącl,mi za|ączntk do zarządzenia nr \2l2O17

A)

B}

C)

D)

B)

rl



Ł§*
ZarzacLtt Giorł,neg,l Polskiego Zrł iitzkit Lłlr,r,teckiego z clnia 30 listopacla

20 17 r,, a samo patri]slenie r"lvkonac ni_r ibili htb intrvm szczelnvm maieritrle,

pkt 2} zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia:

A} zaleca się ciokon_rrvanie patroszeniar cizikóii, na folii iub inrrvm. szczeln_vm

materiale :

B} |vliejsce patrclszenia nalezv obilcie zdezl,nfekolvac' środkiem c{ezv-nfekcljnl,m

lv oclporviednim stezeniu. Dotvcz1, to |akze innl,ch rnitjsc zaniecrv,szr:zon},ch

knvia clzika, np, l1,, trakcrt, p;zeciag;rnla tus;ir-do środka transportu:

Ci Zaleca się umieszczanie patrochol,,u i lo1ii, na które_i dokonano patroszenia

rv szczeln_vm, plastikortl,m pc4emniku lrrb l,vorku:

D} Prl rr,wkonaniu r,r.1 źe1 rtr,,mienion.r,ch cnnności nalen zclezl.nfekorvać dłonie

i obur.r,ie.

Rozdzial II

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz d,zików poza

obszarami wymienionymi w cz, II, UI zalącznika do decyzji I(E

2014l7o9 lvE

calycb dzików przed patroszeniem, na obszarach wymienionr"n * cz. |I

i III zalacznika do decyzji KE 20 L4 / 7O9 lVE

z miejsc polowania do miejsc ptzettzyrnlrurania odstrzelonych dzików*}

1. Srodki transporttt potvinnv bl,r: rlctporviednio uszczelnione !v celu

zapobiegania mozlirł,ości rtl,ciekania knvi;

2. Sroclki transportu por,vinn1, br.,c rrr,lożone maleriałem jecinorażolvego uz_r,,,tku

lrrb materiałem r,r,ielorazorvego ltzr.tkr"t naciajac_v-m się do skutecznego

czvszczenia i deąvnfekcj i ;

3. Srociki transportlł nie porr,,inn1- by,c rr"ł,korą,st1,1\:ane rv działalności zrviazanc1

z utrz!,,m}avaniem lub hr;dorvlą śrrrn, śr,,,iniodzikorv lub clzikótv:

-ł. Wskazane jest stosol.vanie plastikoril-ch pojernnikorv odporr,,iedniej ,ovielkości,

r_rmożlirt.iającl,ch przeciaganie rusz lr,r}r nicpatroszont,ch oclstrzelonv,ctr

& _*' .., )
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dzikól,v,.'"r,,pr:łpadku gd_v nie mer mozlir,vości ciojazciu do miejsca dokonania

od slrzału:

Rozdzial III

§Iyrnagania dta punktów przettzyrn}rwania tusz odstrzelonych dzików,

zlokalizowanych na obszarach wymienionych w cż. I, II, III zalącznika do

decyzji KD 2OL4 l 7O9IUE).

l. Punkt przetrz!,m_wvania [usz odstrzelony,ch dzikor,v porvinien b5rc r.ł.yposażon1,

rr maty dezl,nfekcl,jne i rt, mobilne urzadzenia zapelr,,nrajace możiiu,ośc ml,cia

i deą,,nfekcji kół środkow, transportlł otaz rt, razte koniecznoścr

ich przestrzeni ładunkor.r,ej ;

2. Tusze przetrz!"m_\,avane sa il, chłodni. natomiast patroch.v gromaclzone

są oddzielnie, zapewniając r,v miare mozli,,vości ich przetrzy-.ml,w,anle

w, temperaturze chłodni;

3, Patrochy ozrlacza się w sposób pozlł,alający na ich pr4*porządkorvanie

do danej tusł- przetrzy-m_vrł,anej r.v chłodni;

4, \V punkcie przetrą,m_wv,ania tusz odstrzelonych dzikol,v istnieje oborvia,zek

clokony.,vania oględzin tusz przez urzędorvego lekarza weterynafii;

5. Przęd opuszczeniem punktu przetrry,mwvania ttlsz odstrzelonych dzikórv,

r,vsry-stkie materialy jednorazoll,,ego uą*tku służące do zabezpieczenia

prze,uvożonej tusr.v- lub dzika przed patroszeniem, nalez1, pozostalviĆ

prą* patrochach, natomiast,"l,szystkie matenały wielorazorvego uŹ_vtku

porłtnny uostać poddane skutecznemu cą,szczeniu i deąvnfekcji;

6, Przed opu§zczerriem putrklu przetrzymy-rvania tusz odstrzelonl,ch dziko',t',

zaleca siE rórvnież przeprowadzenie my,cia i ciez_v-nfekcji kół środkólv

transportlr oraz w razie koniecznosci ich przestrzeni ładunkorvej.

Rozdział IV

Zachowanie zasad bioasekrrracji prży pobieraniu próbek bo badań
laboratoryjnych w kierunku A§F od odstrzelonych daików.

1. próbki do bad,ań laboratoryjnych nalezy pobierać do plastikowych probówek

jed"noraeowegc uzry{ku bez anĘkoagulantu, a następnie umieŚciĆ je w worku

i _''.l r



a§*

1L,

3.

strur}o1łl.m i ozrrakolr,at'. llirrirn;rlna r:bjetosc prt-lłrki knr,'l. llrstarczajaca do

,łl,konania biłci;łn laborłłton,ln_r,ch lrvnosi 2 ml

Nalez:,, unikac zanieczr.:szczenla od otoczenle tllsz\, z której pobierana jest

próbka z knr.,ia z,,t,ierzecia.

Wszelkie meileriał1, lub sprzet lrĄ,te do pobierania probek knvi.

po zakończenir: probkobrania naleĄ, umi,c a nastapienie zden'nfekor,vaĆ lub,

l,r,, razie konieczności, poddanie ut_viizac1 l.

|\l'ytgczne zalaczone clo prsma GI\łiz_-łO3-155l2al8 z dnia 18 lipca 2O18 r,,

nalcĄ, stoso\,yać oci dnia 10 sierpnia 201B r,

T_r-m saml-m.,v clnil_ł 9 sierpnia 2018 r. tfaca moc Ll'gtgczne, przekazane za

pismem GIWz-403- l44l2015i1} z drria 11 czenr"czr 2015 r,

-1 - miejsce przetrz},n_r.rvania tusz oclstrzelonvch r-izikÓrr-: aZnaCZa punkt skr-tpt-t

c;ziczl,zny: lub zaklaci obróbki rlziczyzn, lub inn1 zaklad nadzororyany przez organ

tnspótcji Weterynar}jnej, rv którym moga bl,c przechcllvYrvane tLtsze i/iub skón,

dzikorr,, ziokalizorr,ar,r,, na obszarze zagrożenia, obszatze ob_iętvm oqraniczeniami,

obszarze ochronny,m, jak róri,nież poza obszarami oł:let3-,nri restrykcjami
rv zriiązktt z ASF,



r7ń a,? Zalątznik da Zarr.ądz*nia nr |2 12017

Z*rządu Głównegt
Polskiego Zrviązku Łowieckiego

z dnia 30 listopada 2017 roku

pYTYCZ]§E §Y ZAKI{F,SII! POSTĘPOWANIA Z PATROCł{AMI PfiZYSKA]YY}trt
oD t}ZIKoW PoDC,ZA^ POLO\ĄAN

Ninieisze zasacly porvinn,v być przestrzegane ze rł,zg}ędu na zminimalizowanie

f ozprzestrzen i an i a,u.;łośrri cy w,środ d zikow.

procedut,v rrie clot,vczą obszarórv objętych restrykcjaml, z:^,iąr,anyni z wYstąPieniem

afrykańskiego pomoru ślviń (ASF).

WARIANT 1

1. Przecl rozpoczęciem i.v.vtrzewiania clzikóu, płlz_vskanych rv wyrriku polOrvania nalezY

v,\]znac:.yc miejsce i t_vkcłpać clół. clo którego będą deponowanc niejadalne części

dzika;
2. Doł powinierr byc w,vkopany lv tnozlii,i,ie biiskiej tłclległości od upololł'anego dz,ika, tak

aby rxożna było bezpośrednio zlożyc patroclry do przygotor,vanego dclłu bę'ł,

konieczności ich ,.ł,cz:eśniejszego skłaclclr,vania rł, innym nriejscu. Ma to na celu

ograniczenie 1iczbl.rniejsc, które mają §tycznośc zpńrochami, Wykopan;,,'drił Porvirrien

uye głęuoki na co najmnięi 0,5-0,7 netfa. tak aby pomieŚcił w,szystkie PozYskane

patrocir.v- ijednocześnie warstwa zierni, ktorą zostanie prz,vkryty wynosiła co najmniej

0,5 nretra. Poi,r,inno to uniemozliwić ilostęp do wnętrznoŚci zwierZętarn dzikim;

3. Przed zasyparriem patfocho\Ą,. p,rrvinny być one zdez_vnlbkow&ne środkiem biobojczym

iub rniejsce ich zakopania sprllskane środkien odstraszającym zwier Zęta; "

4. patroch.v ułozonę w przygotolvanym c1ole rraiez,v prz.ysypać rvarstrvą ziemi co rrajmniej

do poziomu terenu oraz udeptać;

WARIA.FiT 2

1, W przypaclku polorvari zbiorow.ł,ch. rnozliril,m jest zamówieni* korrtenerii na Patrochv

bezpośreclnio z zakładrt lttvlizacl,inego kat. 1 ;

ż. Wyiaz prldmiotćlw, o któr,vch molva w pierwsz_vrn punkcie jest dclstępny na stronie

(iłolvne go Irrspektoratu Weterynarii pod 1 inkiern :

b!,,1tłłł:yi;lu,ł..,,tiiili&\}t ź,.1,\ ,?.,|:._|},ł.tl,,1.,:y.lłrr.:yau}";.::.,ł1:.ł'j"i.::s,Ł;

3, Mozliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w puŃcie 2 wariantu

pierwszeg o, czyli zakopanie patroclrorv w odptlwiedrlio cluzym i głębokim dole, o ilę

ni.*1,trr.ruione clziki dostarczane są pt,zę7, m,vślirvy,,ctl do punktu zbiorczęgo przęz,

uczestni kói,v polowania.

. ]''.,"' ,
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Z*rządzeni* xr 12łżOt7
Zarządu Glórvnego

P olskiego Zw iąr,ku ł, owi ec kie go

z dnia 3s }istopada2{l17 rłku

Działając na porlstarvie art, 34 ust.2 ustarły z tlnia 13 paździenrika 1995 roktr Prai,vo

ŁOwieckie 3raz \,v oparciu §113 pkt 6 rv ;rwiązktt z pkt t) Statutu ljolskicgo Związku

Łowieckiego statrolviilc.v zŃącznik clł: uclrrvał,v XXI Krijo\,Vego ljazdu t)elcgator,v P7,ł, r,

clnia 2 iipca 2005r,, 7,arząd Gtorł,n}, I,olskiego Z,oviazku ł.owieckiego, stosorvanie do

uz goi1 rri eń pocij ęt;-ch z Głór.vn_v nr T,ek arze m W eterytrari i

z,art,adza się co rrastępujc:

§1

1. Wproliadza się w.vtyczne. stanolviące załącauk nr 1 clo zarządz,enia, dla dzierżawcclrv

obrvodów lorvieckich tlraz eiśroclkorv hoctorvli zr,r,icrzyny polskiega zlviązkł Ł,orvieckiego w

zakresie zasacly postępowania z patroc}rirtni poz,vskanl,nri rlci clzikorv rv llyniku poloivań,

2. Stosowanie wlĄ,vczn.vch określcln1,,ch w załącznlku nr l tlt> Zarzątizenia uzalęŻniłne jest od

tvarunktiw armosfcry.,c a"rych urnozlir,via.jącyc}r posiepowaniu clpisanę w i,variancie nr 1 oraz

techni cznych umo z1 i.,,vi aj ąc ych łv 
"vkorrani 

e wariantu nr 2,

t,)§-

1Ł obliguje ł,owczych okregorv,v_c}r PZŁ do niezr.vłOczneg0 ptzekazania

wyt!,cznych do kół łowieckich oro, pojjęciu'-nat;jchmiastoi.łl,ch dziaŁań r,v celu realizacji

po rul,r.ą,c h z.ałożęń ar,,lz nręzbędn egcl prze szk o l en i a nl}" ś1 i w,yc lT,

§3

1.ał.ząózentc rvchodzi r,v ź,\,cie z dniem 1 gruclłiia 2017 rclku
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Z ą', ą Ty _<t.eriultlk(_u1 ehe,cn,ilśeiL [\,[,olii§ln:raz.-tr,i lni.ęśnio-\§yeJ] rii taLń.a eitllalt'Ą

illotyn:rsaka r,n,i.ęśni_o,u;a jest koslriopoliiyczlrym pasorytem ]^rysrępująrym,

u v,rielr_r gaŁunkóvl nłterza,;- clzikicir. Frą,6łrra ia, zt v,zględu na złozorY cYk1

roa;uojowy, najbard,ziej |oĘo-ivsżech.niona jesi na, terenącŁr Wi1$;oiqYch.

zasied_].onyclr pTzez ś]irnaki t płary .

llattozajest zoorrozą (clroroba odzlviu-IzQcĘ) uż'na-rrą zatzw. emerginĘ ńsease

cąyli clroroŁ,ą nowo pojawiającą się c rosilącJrrn zT\aczeTlt17.

Zgodnie z opĄn7ą Państwowego InsĘtutu Vletelynaryjnego - FIE vlz Pułavlach.

mięso dzlkór,rr zakńonych moĘltczką mięśniovl ą może stanowiÓ zagrozer:_ie

CIa tudzt t rłłrerząŁ Pbjav.ry k].j:eiczrrę u lu_dzt to, między inn;łtri: zŃu.rnłnta

pTacy układu odCeclrowego, zmia::ry skórne, podostre, jednostrontlż zapalenia

siatkóviłr i ne ylr:. wzr^oko.,vego, v/ ,rzadkicłl prąrpadkach vrstrząs

a:rafilakryczny z zejściem śnierrelnlrrr. Szczególnie narażone są osoby

z z a.bllt zeni ami f un_kcj i u_kł adu j:nmun o 1o gi cz-ne go .

Dzń< (Sas scro;{uJ jesŁ młterzęciem,

ze ,wz{ęCu na vrsrystkoze::nośó,

p o,wsaecirno śó występ ow an7a.-

, Zakażenie moze nastąpić po spoąycirł surorłTrclr 1ub półsurowych. produlctów

z mięsa dzirióv,t niepod.danego 
. 
właścivlej obróbce termicznej.

Dooni:r| ,łaof stos-unkoyro opol1Ęi ną m::ozenie a takŻe na vlySOkieI d-oUźJ L J Uo L D LUD ą:!]V Y7 U !lą llu Vżvluv ą

temperairrry

Do -łyk;rwanLa Tnezoceikarii AIańa Alata stosrle się metoCę rnigracji AMT

nńecan:_ąprzez Plltr/et FIE Putrawy. Metodą kompresorowa nie jest skuteczna

prry w7Ą<rywaniu tego pasoTyta.

Zasąd,v p ohierramia próhek;.

Ffiinimalma łądzm.a nm&sa próhkl prowi.mma wym.osió 50 g i składaó slę

x tkanek: mięśrłiowej, tłl,łszazovłrej, łąeznen i getaazołowca". Piróhka do,

hadami,a nie może hyó zamrażama.

ZŃeca się pobraaie kilku wycinków o masie 5 gkazCy, z wte}u miejsc taklCn

jak: po\tczek, okolice kriani, jęr,lk, otrzevlrla- wTaz z za-ot:rzewnową tkanką

ńu-szczową, skład aj ącyc7l się na ł. ącznąpró bkę,

które często ulega zakażenru Ataia alata

blrtołvanie w błotnych biotop'ach oTaz

a _*' ./ '



i.-/) irLo,T l łv prrkiyce mozna ,t;:oszerzyć próbk; clostarczoną clo badania vr l:ierunku

o'becności larw w-łośni o te ikanlci,

\Y .o:rzrypadku.rięcej nrz jedn"ego z;,7j3izęcia -' plóbki aIaz mięso ubitego dzika

nalery ozna,i<owaó iak, aby moziiwa była szczegółotra i,_1enfyiikacja,

;.

Zgodniez pism,=tl, Głóu,nego LekarzaWetery-naili GIW pui_71_33 l2alń tL]_SZa

dzka, w kiórej stw:erdzono obecrość casoą,,ó; j:sr riezcLarna dc spozy:ia

pTzłz luezi.

Nlcwolneisp,ożytvać.am.irOlEproliyadgaćttl.ięsapnze.d.u.k.ońaz.enictn

hądani.a i uzyskanneml wynrklr -rn3c,mnego" \r$ priypaslktl trzyskanta

wynlkur cocla.tni.ego nl,e,wi.a lamiana 3est [nsp,ex<eja .Wet,,eryinarw*u,

F,o olŁrz5vmr-ran:],t,l wyntktl ,o1oclatnisg,o nanez}, zatnxymać aałość x1,osiadan,eg,o

ttx.ęsa del ,exasu. prxy3azclin lvtaśeilvego fganur Ttlspcke3i, Wete:ryn,any;nej

tpoddaósięwsaystkimrp'oxeeerri,on:.te3xnspek-ejl.

Próbki do badań laboraioryjnych przyjmovrai].e Są od poniedziałku d,o piąt,Ęu_

-- -^:-;--^-L cd 08:00 - 15:03\! śUL'Zr',d-Jr-1 1 

lrtfnKCSZT BĄDANIA: 10,00 ń, b-irlńa

KCNTAKT:

Z akł.ad,TJi gi e ny W ei eryr aryj n ej vr Kr ak o v,,i e

Pracovmia Eadania lVlięsa Na Obecność rtr,łośni

Kierownik: 1ek. wet. },{ałgłtzata Cichocka

ul- BroCo,vłrcza L3 B

30-965 Kraków 69

'l'_ląfąn , (1r.\ 2g3 IO 6T]- U-tVaUat. l," ] ,

Adres e-r4ai1 : zh-vl@,tv^r et,pl

lollLgższa aJeńa ma cltarak,ter irLfarmecgjrq ł r,;e 
1_11nyuż 

ofelżg hanatouLej u) rozum,ieńu att, 66 §1 lcodelcsu

ig.ł"n g o ar az [lng cit u,,ł aś'cilłg ch prz epi: ól! 
.Ę1, 

duna 9 r",
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IN §PEKCJA $IETERYNARYJNA
CŁo\\,NY I-EKARZ \ł,E rER Y NĄRtl

Glolvny Lekarz \tr'eteru-narii przekazuje lv załączenił Wgtgczne Głównego Lekarza

Weterynańi dotgczace postępaLuanie ul sprawie znakou;ania tusz dzikcw, pozyskangcLl

tu ramach potoulan na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze

och,ronn-gm oraz w ramach- odstrzału sanitarnego.

Przedmiotowe Wgtgczne obovviązują od dnia 20 wrześ;rja 2aIB r.

otrr_v-mują:
Pan Piotr Jenoch Przervodniczący ilarządu Gióri,rrego Polskiego Zv,iagla, Łowieckiego,
Pan Andrzej Koniccznv Dr,rektor Gene:"alny Lasów Państrvoirych,
Wojetr,ódzcl, Lekarze Welervnąrii - w§zvscv,

Nasz znak:

Do!, spra.ł_v nr:

CIlVz."ł03 5i8//20I8

Warszal,va,

Wg rozdzielnika

ptsrno z dnta,

dnra ',l sierpnla,4- |

20 18 r,

r'tL,

ł)

3

Glorvny Inspektorat Weterynarii ui, wspóina 30,0U-930 Warszawa

tei,: (22} 623-20-88, fax: {22i 623-14,08, e-r:rail: rveli:iw.etgiw.g<;v.pl, wrvw.wetgiw.gov,pl

< -Y'l r

{
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Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie

znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze

z,^grożenia, obszarze objetym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz

ramach odstrzafu sanitarnego

Cel:

U;eCnolicenie zasad nadzoru polłi,atol!_\.ch iekarz_ł, r.ve'.erynarii nad znakowaniem

dzikor,v poąyskan.vch rv ramac}i od§Bzału sanitarnego oraz dzlkow poz!'skanYch

aa obszarze ztzgrcżer.ia, obszaze objętym ograniczeniami i obszaize ochronn}m

zakres stosowania:

Wytyczne StosL;,Je się rv prz_"-padku tvsąystkich clz:korł, poz_v-skanych i.v ramach

odstrza}u sanilarnego nakazanegc lv drodze rozporządzen pruęz rvlaŚc:,wY'ch

pol1rl a [o$,ych le karą, wete ryna ri i 1 u b woj ervodo,"v

OłaZ

wszyslkich dzikorv odstrzelonych na obszarach wlmienion_r'ch w Cz. 11l, cz. ll i cz. I

załacznika Co decy,zji wykonawcze3 Komisji 20l4l7a9lUE.

Zasady stosowania:

li Powiarow.i iekarze lvetery-narii właścirłi dla jeCnostek terytorialnlch

w.yrnienion_v*ch w cz. II1, cz. l| i cz. I zaŁącznika do Cecyzji rtykonawczej

Iiomisji 2aAl709lUE oraz po,,viatowi lekarze tveterynarii rł'łaŚciwi dla

obszalo\,v, na których zosial nakazany odstrzał sanitarnv, zaopatru.la sig

w ocipolviednią liczbę znaków do znakowanja tusz i patrochów odstrzelonYch

dzikor,v.

2i Dta kżdego odstrzelonego dzika przewiduje Się znak, który ma być

wllkorey,stany, dcl oznaczania tuszy,

3) Znak zar,viera niepotltarzaln.v* numer skladajacy sie z:

. koCu rvojewództu,a,

. kodu powiatu,

. kolejnego numęru ind_l"rl,idualnego,

ĄJ Znaki przezTlaczone do oznaczania tuse odstrzelonych dzikot' urykonane są

w" sposób r-tniemoż]irr"iający ich po§,torne użvcie;

ł _Y'.l '



2"7 
_

;\l

5i lVyłącznym dysportenten znakór,v, rv cian1,,rn po,,viecie jest ,.vłaścir,ly powlalorł1,'

lekarz !vt]lf:rynarii, ktory lvydaje nieodpłatnie znaki dzi,ęrŻawcorn lub

ztrrza,dcorn oblvodów, łorvieckinr w llczbie grvaranlu.jace; oznakowanie |usz

pozyskanl,ch dzikow;

ój Znakol.,,anie tusą, odsrzelonego Caka odblrł-a się rv łorvisku nieew'tocznie Po

ciokonaniu ocjs:rzału, paprzez za}ożen:t znaku na praw_v star.v skokoĘ oraz.

nacięcie prarr.ej rnalżowiny u szncj ;

7l Zakładan_ł, znak musi niec n,.trncr włi,rściwy, clla rniejsca dokonania odsrzalu

Cz:.ka {lviaściwy kod teq.,tortainy rvo.;ewództ,ła i powiatu);

8l Po oznakorvaniu kżdego odsirzelonego dzika cbowrazkolve jest jego

stotograforvanie rr,, sposclb gr,varantuj4cy urvi.docznienie oznakorvania ŁUsa"

i numeru na znaku;

9i Numer zawart_l- na znaku, ma zosiać w,pisan;- lve ws:rysikich Cokumentach

dorycząc.vch odstrzeionego dzlka, w iym w do3urnentach lorvarz,r,szącl-ch

próbkon prze s.v.lanymr do badan laboratoryjnych fieśli clotyczy) lub

potwierdzającl,ch jego odbior p{zez zakład utylizacyjny,, jezeli dzik zosta]

przeznaczony do ury-lizacji ;

l0}\V prąrpaclku zagubienia znaku, obow,iazkiem rnyśiiu,ego Jest zgłoszenie tego

|aktu zarządcyld.zierżawcy oblvoelu lor.vieckiego. zarząd,caldzięrżawca

obwodu łorvi,eckiego informuje o tlinr fakcie wiaścitt,ego powiaton,egc lekarza

rveterynarii, ktory tlydał znak,

|1) Zarząd,ca lub dzl,erżawca obw,odu łowieckiego roz)tczaJący się przed

por.via:orrl,rrr lekarzem \n,eteĘ,nadi z wl,konanego odstrzału sanitarnego lub

z odstfza}u dzikórł. w abszaTze zagrożenl,a, objętym ograniczeniami

i ochronny.m, Cołącza do dokumentacji zdjecie obrazujace oznakorvalie

kazdego odslrzelonego clzika, będącegc przedmiotem rozliczenia:

12] weryfikacja pra."vidłowości oznakorvania prorvadzona jest przez wlaściwego

pow.latowego lekarza weterynaril, który może 1ej dokonywac dorarźnie np,

r,v trakcie oględzin tusz dzików w chłodni oraź \,i: ttakcie odbierania probek

z chłodni oraz w, czasie kcntroli chiodni.
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Lu],.l t powlATowE zEspoŁy DoRADzTWA RoLNlczEGo PoDLEGŁE

ślĄsxleMU ośRoDKoWl DoRADZTWA RoLNlczEco W czĘsTocHowlE

PZDRwBielsku-Białej
uI. Gen. M. Boruty Spiechowicza24,43_300 Bielsko_Biała

tel: 33 B14 93 48, email: e-mail: pzdr.bielskobiala@odr,net,pl

PZDR w Częstochowie
ul. Radomska 2, 42-200 Częstochowa
tel/fax: 34 362 72 54, e-mail: pzdr,czestochowa@odr,net,pI

PZDR w Kłobucku
ul. Wieluńska 11,42-100 Kłobuck
tel/fax34 310 01 00, e-mail: pzdr.klobuck@odr.net.pl

PZDR w Lublińcu
ul. Konrada Mańki 10,42-70a Lubliniec
tel/fax: 34 351 30 20, e-mail: pzdr.lubliniec@odr,net.pl

PZDR w Myszkowie
ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków
tel/fax: 34 313 71 60, e-mail: pzdr.mvszkow@odr.net,p|

PZDR w Zawierciu
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95,42,400 Zawiercie
tel/fax: 32 67 1 68 26, e-mail: pzdr.zawiercie@odr.net.p|

PZDR w Będzinie
ul. Krasickiego 17^,42-500 Będzin
tel/fax: 32267 74 35, e-mail: pzdr.bedzin@odr.net.p|

PZDR w Bieruniu
ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń
tel/fax: 32326 70 95, e-mail: pzdr.bierun@odr.net.p|

PZDR w Mikołowie
ul. Gliwicka 85,43-190 Mikołów
tel/fax: 32325 01 51, e-mail: pzdr.mikolow@odr.net.p|

PZDR w Gliwicach
ul. Zygmunta Stareg o 17 , 44-100 Gliwice
tel/fax: 32 231 OB 24, e-mail: pzdr.qliwice@odr.net.p|

PZDR w Rybniku
ul. J.F. Białych 7,44-200 Rybnik
tel/fax: 32 42377 71, e-mail: pzdr.rybnik@odr.net.p|

a:'.7 
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?r[ Łl ' PZDRwRaciborzu
ul. Ludwika 4,47-4a0 Racibórz
tel/fax: 32 415 26 10, e-mail: pzdr.raciborz@odr.net,pl

PZDR w Tarnowskich Górach z siedz. w Nakle Śląskim
ul, Morcinka 9 a, 42-620 Nakło Sląskie
tellfax: 32 285 18 47, e-mail: pzdr,tarnowskieqory@odr,net,pl

PZDR w Wodzisławiu
ul. Swiętego Jana 16,44-300 Wodzisław
tel/fax: 32455 17 a6, e-mail; pzdr.wodzislaw@odr,net,pl

PZDR w Cieszynie
ul. Kraszewskiego 13, 43-400 Cieszyn
tel/fax: 33 B52 0B 94, e-mail: pzdr,cieszvn@odr.net.pl

PZDR w Pszczynie
ul. Bielska 44,43-20a Pszczyna
tel/fax: 32210 33 28, e-mail: pzdr.pszczyna@odr.net.p|

PZDR w Żywcu
ul. Batorego 16, 34-300 Żywiec
tel/fax: 33 861 25 86, e-mail: pzdr.zywiec@odr.net.p|

<-'',/ 
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| -l ) zakłlrclirnia ntlizętlzi 1Lrb urzlldz.'Ll przr,zii:T czon\, .i] i.11]

łor.r,.ienia, clrlvy.tłnia lLib zabijani,r zwi;rz,,,n,,,
z rvylłtki:rrr otllorr,,ó\,v, o kt.irych mou/.ą 1,1,/ lrt -łJ iLst. j,
ar-r. "lJa irlbo art, 45, oc1lowór.v pro\^;adzon]/.ch zgcrlnit
z zatrl,.ierdzon}.n roczllvnr plln".m lo,,vieckiri albo
odlor,vól,, protvatlzonych ne poclstarvie ustar,w z łlnia
1 l marc,a 200-ł r. o ochronie zclro,,via zlvierLtLi orzz.
zlvalczaniLt chorób zakazn y ch nvierząt,

l5) wykonyłvania po[o.,vania i,v obecności t,,O p.r.o uclziaie
dzieci do 1 8 rokrr zycra.

sprzecitv \,\r|,\z z t_tz.rsltlniłnienl dtl ri,irściri,i,g{t \r (]jtJ
(burmistrza, prezytient:r rrria.sl.r), Sprzecirr l110ze
Ll,,t).Z}'i' pr,lorrlni; l)r,].tni./L)\t.ln.,_Jt) rr t.'rnlini.'
,,vskrzanym zgodnie z ust, ,]. !\' sprzeciw,ie vi, laściciel.
posiadacz Ltrb zarządcir gftlntu por,vinien wskazać
nierrrchomoś ć przez poclenie dokładneso ac]resir,
a w przypadkrr gdyby takiegtl adresu nie byto - numenr
clzialki ewidenc,vj nej i obrębu.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadtrmia
niezr,vłocznię dzierżawcę 1ub z.arządcę obwodu
ło,,vieckiego o rvniesionym przez tvtaściciela, posiadacza
albo zarządcę grunlu sprzeci\,vie do organizowanego
pololvania zbiorolvego, przekazując mu ten sprzeci\,!
wrazzuzasadnięniem.
Dzięrżal,vca albo zarządca obr.vcdu łowieckiego przy
or ganizacji polowania zbiorow-ego Lrłvzględnia sprzecil,v,
gdy łvykonywanie polowania będzie zagrażalo
bezpieczeństwu lub zyciu ludzi.
Dzięrżawca aLbo zatządca obwodu to.,vieckiego
obowiązany jest przecl planol,vanym termtnem
tozpoczęcia polowania zbiorolvego oznakolvać obszar
tego polowania tablicami ostrzegawczymi,
lvlinister rvłaścil,vy do spralv środowiska określi,
w droclze rozporządzęfiia, wzór tablicy ostrzegal,vczej.
o której mowa w ust. 6, r,v łm jej rczmiaą ksaah, kolor
i wielkość napisu, oraz sposób i miejsce rozmieszczeni;l
tablic ostrzegawczych, krerując się potrzebą zapervnienir
informacji o terminie i miejscu wykony.,vania polowania
zbiorowego, widoczności i czytelnośct tab|icy oraz
bezpieczeństwa osób przeby,wających na obszarze
wykonyw-ania polorvania zbiorolvego.
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1.

Art.42ab.
Dzierzall,ca albo zarządca obr,vodu lo.,vieckiego
przekazuje - co najmnie.J .ne 1-ł dni przed planołvarryin
terminenr r ozpo częcia po lo r,vania z b iororv-, go _ vlój tom
(burmistrzom, prezydentom miasl) oru, oii11-śoi.ryt,
Pańslworve go Gospodarsrlva Leśnego Lasy Pańs r+roi-;e,
wlaścilłym ze_ względu na mieJsce riykony,,vania
polowania, informację lv postaii papiero,,uej lub
elektronicznej o planorvanym lerminie,',,v Ęm gcclzinle
rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego po[owania.
Termin 

. 
rozpo;zęcir i zakończen i.t o"rrz r^n iejsce

polowania 
.zbiorowego._są podałv.ane do publicznrj

w i adomośc i przez rv ój t.l 
1 burm istrza, pr:zydenia m lasta_.l.

nie później niz w terminie 5 dni od dńia ottzyrnanta
inibnnacji, o której molva w ust. 1, rv sposób zr,*ryczajolvo

5.

J.

prz:y]ęry w danej gminie oraz przez Ób,,vieszcŹenie i na
stronie inlernetow.ej urzędu gminy.
Wtaściciel, posiadacz lub zarząd,ca gl-unttl, w terminie nie
krótszym ruz 3 dni przed planovranym terminem
rozpoczęcia polowania zbiorowego, moze zgłosić

Art.4zb. l

1. Termin rozpoczęcia i zakolczelia oraz jednoznaczne
określęnie miejsca wykonywania polowania
indywidualnego, imię i nazwisko myśliwego, numęr
upoważnienia do wykonywania polowania
indywidualnego, ilość i gafunek pozyskanój zlłvierryny
otazLjczba wszystkich oddanych strzńów do zvvierryly
gruóej podlega wpisowi w książce ewidencji pobyhr na
polowaniu indywidualnym, którą są obowiązani
prowadzić dzietżawcy i zarządcy obwodów łowieckich,
w postaci papierowej lub elektronicznej, dla każdego
obwodu.

la.Wpisów w ksiĘce ewidencji pobyfu na polowaniu
indyrvidualnym mogą dokonywać wyłączńe myśliwi
wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich
upowazn i eni do dokonania wpisu lub osoby upoważnione
przez dzieńawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do
dokonywania Ęch wpisów.

lb.Wpisu w ksiązce ewidencji pobyhr na polowaniu
indywidualnym dotyczącego terminu rozpoczęcia
polowania indylvidualnego dokonuje się przed jego
rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed
rozpoczęciem polowania.

lc.W miejscu wskazanym w książce ewidencji pobytu na
polowaniu' ińdywidualnym jako miej sce wykonywania
polowania indywidualnego nie możę w tym samym
czasie polować inny myśliwy, bez zgody myśliwego
wykonującego polowanie w tym miejscu.

ld.Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
podlega udostępnieniu wszystkim zaintęresowanym na
ich wniosek, \ł zakręsie obejmującym następujące,
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informacje: termin rczpoczęcia t zakończenia otaz
jednoznacznę określęnie miejsca wykonywania
polowania indywidualne go, a takżę illmer upoważnięnia

6., do, wykonywania polowania indywidualne go.
({t'eJlzierZawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest

- obowiązany przekazać właściwemu nadleśniczemu
Państwowego Gospodarslwa Leśnego Lasy Państwowe
i wójto.w.i (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
informację w postaci papierowej lub elektronicznej
o miejscu przechowywania ksiązki ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym. Wójt (burmistrz, prezydent
miasta) podaje nięz;włocznię do publicznej wiadomości,
w sposób zwyc zajowo przyjęby w danej gmińe orazprzez
obwięszczenie i na stronię intemetowej urzędu cminy,
informacj ę o miej scu przechowywania książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywiduallym oruz o sposobie
udostępniania informacji zawaĘch w książce ewidencji
pobyru na polowaniu indywidualnym i ich zakręsie.

2. W prrypadku pozyskańa mvteruyny na polowaniu
indyłvidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotowaó
ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonylvania
polowania indywidualrrego :

1) w odniesieniu do zvvierryny grubej - przed podjęciem
czynności hansportowych;

2) w odniesieniu do zwlerzyny drobnej - niezwłocznie po
zakończeńupolowania,

3. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1,

odpowiedzialrry jest myśliwy wykonujący polowanie.

Art.42c.
Osoba prowa dząca put,:kt skupu obowi ązana jest oznakować
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mZIENNIK ąJ§TA\Ą/
RZE CZYPO SPOLITtrJ POLSKIEJ

Warszarva, dnia 9 pażdziernika 2018 r,

Poz. 1939

RoZPORZĄDZEN{!]
;\IIN ISTRA śxonorvtSI{A I )

z drria 3 pazc{zicrnika 20 t8 r.

vl, sprałvie tablic_v ostrzegalvczej o pololvrrniu zbiorolvym

Na poclstar.vie art.42ęb rtst. 7 tlstar.v_v z clrria l3 pazdziemikir 1995 r. - Prar.vo łtr,,r,iecltie (Dz, U, z2011 r, Poz. 1295 orłz

z2018 r. poz. 50, 650, 6,51 i t507) zarządza sie. co rrrstęptLje:

§ 1. Rozporządzęnic oltręśla:

1) wzór tablic,v ostrzegalvczej o polowaniu zbiororł,yrll;

2) sptlsclb i nlicjscc roznrieszcnia tablic clstrzcgawczych o ptllorvanitt zbiclI'owym,

§ 2. Llstala się wzór tablicy ostrzegawczej o polorvaniu zbiorowynr, zwaneJ rlalej ,,tabticą", stanclrviąc-v załącznik do

rozparzątlzenia.

§ 3. 1. Dzierzalvca lub zarządca obrvocill łor.r,ieckięgll rtlznrieszcza tablice r.r, oclleglości nie nuriejsze,i niŻ200 nr i nie

rvięfszej niz 1000 rrl od granicy obszalrt poltllvania zbioi:olvego, rra któryn-r c,,clb}Tvają się pęclzenia, rv rniejscacl-t uzasacllrio-

n.vch koniecznością zilpervnieniłr bezpieczeństwa osob pclstronłych, w szczegÓlntlŚci i-ra Pirlkingach lęŚnYch, szlakach rury'-

s§,cznyclr lrrb rv nriejscirch zebrań ptrblicznych.

2, Jężęli gr-anica obszant polor,ł,ania zbior-olvego" na l<tóryrrn odLlyr.va się pęclze nic, pokryrva się z granicą obwodu łol,ł'iec-

kiego, rlzier-zawca iub zarząclca oblvoclrr łor.r,ięckiego roznrięszcza tablice na tej granic,v,

_j. Jęzeli grlanica obszartt pololvarlia zbioror.vego, na któryrn odbyrva się pędzenie, znajclLLje się rv odlcgłości mnie.iszej

niz 200 rn odgraI-ric:y obrvodrt ]ori,iec,kiego, dziel,żtlrvca lrrb zarządca obworlu ło',viecliiego rtlznlieszcza tablicę na granicY

oblvodri ł0\\,iecrlii ego.

4. Tablic tric rclznricszczir się rv mie_jsc:aclr niezapervrriających clostatccztlej r,r,iclrlcznoŚci, lv szczegtilnoŚci '"r'obrrizeniach

tęrentl, nriejscach zasłorriętych lub na tle rv kolorze tablicy.

§ 4. Tablicę nroctlje się tak. aby jej śr,otlęli byl usytułorvany na lvvsoktlści 160 crn otl poziorrrtL grltnttl. u'SPOSÓb utl'ud-

niając;,jej zdjecie przez osoby postronnę,

§5. l.Dzierzarvcali,tb z_arządcaobrr.odułorvieckiegorozmieszczatablicęnielvcześrrie,3 niżŻ1 gadz,invPrzedroZPocZę-

c ietn polorvania zbirr rorvegcl.

2.Dz,ięrż;ll,yca lttb zarzadca tlbrłotlu łorvieckiego zcle.jnluje tablicę niczrł,łocznie, nie pózriiej niŻ,Prz,eduPłYłr,'em 24 go-

dzi rr oci zakoriczęn ia polorvarr i a zbiolowego.

§ 6. Rozporzi1<1zenie u,c|iotlzi w z,vcie po trplyr,vie 5 dni oc1 drria ogłoszcniir.

lVfinistęr Srodolviska: H, Kowalc:l,k

, lrfuŃ", S"d*r-Ńk.Ll*-Jc .l.H.nl aclnrinistlao.ii rzątlor,vc,j - sloclor,visko. na pcltlstarvicl ,§ ] ust. 2 roz,Porz,ątlzcnia Prezcsa

Ministr.órv z tlnia l0 stycznia 20lE r. rv sprarvie szczegółorvcgo zal,tcsu t{ziałania \,1inistla Środorviska (Dz,. |:,,1loz,96),

ę_'..l )

Rad""-
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Dziennik Listaw -2- Pclz. l93!,)

Załllcznik (l() rO7pOlzą(lzenir l\,Iinistr a Srodow,isi<a

z cilliu,i paździcI llika ]0l8 r, (poz, l9.i9)

WZOR TAB1.ICY OSTRZEGAWCZEJ O POLOWANIU ZBIORC)WY-]\1

600 mm

§
§
§
§ł

§

§
E
ootf

Objaśnierria:

l ) tablica rvyktlrritna z n-lasv plastycznej sporząclzonej ze spienionego polichlrtrlal lvinylu (Pt]W) albo blaclr_v oc,vnkowa-

nej stalclrvej albo blachy alunriniowej, rv kształcię prostokąta o lł,ymiaraclr: <lługt_lśc 600 nlrrr. rvysokoŚĆ 400 mm;

2\ tło tablicyjest koloru żóltego: obranlolvanię tablicyjest kolott częnvonęgo 0 szęrokości 20 mnt;

3) na tirblicy rv _eórnej części, l5 mrn od obralrrorvania, cęntrirlnię ttnrieszczot-ly jest zriak koła kolorr-r białego z obranro-

r.vaniem kolor-r_r czenvonego o średiricy 125 rntl z centralnie umieszczonym znakięm wvl<rzyknika rv kolorze czenllo-

n_vtn: szerokośc obramowania koła wynosi 10 rnm; rłysokość znaku rvykrzykrrika rvynosi 80 mm. a szerokoŚc 20 mm;

20 rnrrl ponizej znakrr koła jest umieszczony symętl.ycznię w clwóch rzędac}r rł,ykonarry rvielkimi literarni, pismem

bezszeryforvynr, napis w ltolorzę czarnym: ,.UWAGA" o rł,;,-sokości 85 nrnr oraz 25 nrm rriżej ,,POLOWANIE" o lł1'-

sokości 75 lrrnr.
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