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okręgowv zarzqd

Po|skiego Zwiqzku Łowieckiego

w Katowicach

Państwowa Straż Łowiecka w Katowicach zwraca się z prośbą o przekazanie
pod|egłym kołom łowieckim informacji o trybie postępowania w przypadku ujawnienia
na terenie dzierŻawionych obwodow łowieckich urządzeń ktusowniczych (sidła , wnyki

, paści itp.). Posługiwanie się takimi urządzeniami moze stanowić przestępstwo
wymienione w art. 52, pkt.1,2 oraz ań. 53 pkt.3,4,5,6 ustawy Prawo Łowieckie (Dz'U.
z 2015 r. poz. 2168 z pożn' zm,).

MyŚliwi często znajdują roŻnego rodza1u pułapki zakładane nie|egalnie na
zwierzęta' Zazwyczaj, demontują takie urządzenie , zawiadamiając zarząd kota |ub

ko|egow, pomimo tego, ze W związku z wiedzą uzyskaną w czasie szko|enia dla
członkÓw PZŁ powinni byÓ świadomi, ze takie postępowanie jest niewtaściwe z punktu

widzenia obowiązujących przepisÓw prawa. Samodzie|ne zdejmowanie wnyków , bez
zawiadomienia właŚciwych organów jest zabronione. Przedmioty te stanowią dowód
popełnienia przestępstwa i jako takie powinny zostać zabezpieczone w odpowiedni
sposÓb. Równiez funkcjonariusze PSŁ wie|okrotnie , podczas spotkań z myśliwymi,
informowali o właściwym sposobie postępowania w takich przypadkach. Kazda osoba
ktora znajdzie takie urządzenie powinna zawiadomió wtaŚciwą instytucję, w ko|ejności
: właŚciwą terytoria|nie jednostkę po|icji , Straz Leśną ,Państwową Strai Łowiecką.

Państwowa Strai Łowiecka w Katowicach zawarła porozumienie z Komendą
Wojewodzką Po|icji w Katowicach , na mocy ktorego, dochodzenia w sprawach
naruszenia przepisow ustawy Prawo Łowieckie , W przypadku zgłoszenia im takich

zdarzeń, prowadzić będą właściwe terytoria|nie jednostki po|icji. Ze wzg|ędu na

szczupłośÓ kadr Państwowa StraŻ Łowiecka w Katowicach nie ma moz|iwoŚci
prowadzenia dochodzeń We wszystkich ujawnionych tego typu przestępstwach.
Funkcjonariusze po|icji mają mozliwość znacznie szybszej reakcji na zgłoszenia
myś|iwych , co W duiym stopniu zwiększa szanse ujawnienia sprawców tego rodzaju
przestępstw.



Biorąc powyzsze pod uwagę , atakŻe ze wzg|ędu na ekonomikę procesową,
oraz moŻ|iwości poszczego|nych instytucji uprawnionych do ścigania kłusownikóW, W
p ie n,vszej ko |ej noŚci na|eŻy zawiad am iać właściwe jed n ostki po| icj i.

Zgtaszanie i rejestracja tego rodzaju kłusownictwa pozwo|i na ana|izę ska|i
zagroŻenia wnykarstwem na terenie wojewodztwa S|ąskiego i opracowanie
skutecznych metod walki ztym zjawiskiem.
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