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Chełm, dnia 12 września 2018 r.
Komunikat nr 15/2018
Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie

1.1 Uprzejmie informujemy,
że
ocena prawidłowości pozyskania rogaczy
odstrzelonych
w
sezonie łowieckim 2018 odbędzie się w dniach 10-12
października 2018 r. w Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej
na strzelnicy
myśliwskiej w Kumowej Dolinie – Rudka 1. ( zgodnie z załączonym
harmonogramem).
1.2. Trofea na ocenę dostarcza łowczy koła lub upoważniony przez zarząd koła
inny kompetentny myśliwy członek koła.
1.3. Poprawnie wypełnione dla każdego obwodu łowieckiego arkusze oceny
prawidłowości odstrzału należy dostarczyć do biura ZO do 8 października 2018 r.
(dzierżawca wypełnia rubryki 1-6, prosimy o czytelne wypełnienie arkuszy).
1.4.Trofeum powinno być oznakowane metryczką zawierającą dane:
- imię i nazwisko myśliwego, który pozyskał sztukę,
- koło,
- obwód,
- rodzaj wydanego upoważnienia ( selekcyjny, łowny),
- data odstrzału,
- masa tuszy.
1.5. Zalecenia porządkowe;
a. w rubryce nr 3 arkusza oceny proszę wpisać macierzysty okręg PZŁ
myśliwego wymienionego w rubryce 2.
b. inne wzory arkusza oceny niż załączony nie będą
przyjmowane.
c. prosimy nie stosować do przytwierdzenia do trofeum metryczki lub żuchwy
drutu.
2. W załączeniu przekazujemy Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii w Lublinie w sprawie „Jesiennej akcji szczepienia lisów przeciw
wściekliźnie”.
3. Prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi w ilu obwodach łowieckich właściciele
gruntów ustanowili zakaz wykonywania polowania na mocy art. 27b ustawy
prawo łowiecki. Prosimy o podanie ile to jest działek i o jakiej powierzchni, kiedy
zakaz został ustanowiony ewentualnie cofnięty oraz kto powiadomił koło o tym
fakcie i w jakiej formie oraz w jakim okresie od ustanowienia zakazu.
Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!
Łowczy Okręgowy
/-/ Mirosław Sawicki

Treść Komunikatu należy przekazać wszystkim członkom kół.

