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L.dz. 80/2018

KOMUNIKAT
2/2018
- koła łowieckie macierzyste i niemacierzyste -

1. W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad nowelizacją przepisów
ustawy Prawo Łowieckie oraz proponowanym zmianom do powyższej ustawy, przesyłamy
w załączeniu uchwałę nr 43/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie stanowiska
dotyczącego projektu nowelizacji ustawy.
Solidarnie z władzami krajowymi, Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie kieruje prośbę
o zebranie jak największej ilości podpisów poparcia zgodnie z załączoną tabelą i
przesłanie jej zgodnie z rozdzielnikiem dołączonym do uchwały. Mając na uwadze tempo
prac legislacyjnych prosimy o potraktowanie sprawy za pilną i wykonanie prośby w możliwie
najkrótszym terminie.
2. W załączeniu przesyłamy materiały związane z prowadzonymi działaniami
zmierzającymi do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF na tereny
dotychczas wolne od ASF oraz wytyczne i rekomendacje w tym zakresie. W związku
z powyższym przypominamy kolegom o potrzebie systematycznego gromadzenia
dokumentacji potwierdzającej realizację zapisów wyżej wymienionej rekomendacji np.
sprawozdanie z akcji poszukiwań padłych dzików, raporty z wykonania nałożonej redukcji
dzików i liczby wyjść myśliwych na polowania indywidualne, dokumenty finansowe
poświadczające zakup środków biobójczych.
3.Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie w związku
z dynamiczną sytuacją epizootyczną dot. rozprzestrzeniania się wirusa ASF informuje, że
istnieje dalsza potrzeba gromadzenia danych dot. realizacji odstrzału dzików na terenach
obwodów łowieckich.
W związku z powyższym proszę o przesyłanie danych do dnia 12 każdego miesiąca,
zawierających:
- liczbę pozyskanych dzików wraz z upadkami za dany miesiąc,
- liczbę wpisów w książce ewidencji wyjść na polowania indywidulane (też tylko za
dany miesiąc).
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W związku z tym prosimy o przesłanie powyższych danych za miesiąc styczeń
tj. od 01.01.2018 do 31.01.2018r. do dnia 12 luty br.
4. Odnośnie polecenia Głównego Lekarza Weterynarii oraz ZG PZŁ, dotyczącego
obowiązkowej ewidencji kół łowieckich, informujemy o konieczności zarejestrowania kół
w charakterze podmiotów prowadzących produkcję podstawową. Powyższa rejestracja
dokonywana jest u Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na lokalizację
siedziby koła. Stosowne rejestry zostały już sporządzone podczas realizacji obowiązku
rejestracyjnego w zawiązku z powyższym proszę więc o nawiązanie ścisłej współpracy z PIW
celem sprawdzenia zgodności rzeczywistych danych koła z ewidencją rejestru, względnie
dokonania wymaganej weryfikacji danych. Dodatkowo informuję, że od dnia 01.01.2017
obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.012.2016r. w
sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U.
z 2016r.poz.2161), koła łowieckie zarejestrowane w PIW przed dniem 01.01.2017r.
zobowiązane są złożyć wniosek o zmianę wydanej wcześniej decyzji wraz z aktualnymi danymi
tj. składu zarządu koła oraz siedziby.
5. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje o rozpoczynającym szkoleniu dla
kandydatów do PZŁ się w dniu 26.02.2018r. o godzinie 16:00.
6. W związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia weterynaryjnego myśliwych
o jakim mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego związanego z upływem ważności zaświadczenia
potwierdzającego ukończenie szkolenia przez myśliwego zorganizowanego dla większości
naszego okręgu w 2007r. prosimy o zgłoszenie osób, które jako przedstawiciele koła utraciły
ważność wydanego zaświadczenia oraz dodatkowo osób chętnych. Przewidywany termin
szkolenia to koniec lutego.

Z myśliwskim pozdrowieniem
„Darz Bór”
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie
Krzysztof Łazowski
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