Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy
w Olsztynie

Biuletyn Informacyjny nr 3/2018
Biuro ZO PZŁ w Olsztynie – ul. Leśna 8; 10-173 Olsztyn, czynne 730-1530
Tel. 535-15-56, fax. 527-97-52, konto WBS Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001
www.pzlolsztyn.pl, e-mail - zo.olsztyn@pzlow.pl

Olsztyn, dnia 6.03.2018 r.

W załączeniu przesyłamy Komunikat nr 1/2018 Zarządu Głównego PZŁ, w sprawie
uruchomienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich i OHZ za szkody
wyrządzone przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych na okres: 1 marzec 2018 - 28 luty 2019.
Prosimy o zgłaszanie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w biurze ZO w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14 marca br. (środa).
***
W dalszym ciągu apelujemy do kół łowieckich, które nie zredukowały populacji dzików do
poziomu 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy (1os/1000ha), o intensyfikację polowań. Obniżenie
liczebności dzików (do 0,1 osobn./1km2) przyczyni się do skuteczniejszej walki z wirusem ASF i jest
bezwzględnym wymogiem dalszej dzierżawy obwodu przez Koło!
***
Zgodnie z pismem ZG PZŁ przypominamy o obowiązku aktywnego poszukiwania padłych
dzików w strefach występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń ( strefa niebieska i czerwona)
oraz w strefie ochronnej ( strefa żółta). Teren obwodu leżący w strefie żółtej należy przeszukać

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a teren obwodu leżący w strefie czerwonej i niebieskiej
musi być przeszukany nie rzadziej niż co dwa tygodnie. W załączeniu przesyłamy wskazówki do
prowadzonych przez Koła Łowieckie poszukiwań martwych dzików. Przypominamy Kolegom Łowczym
Rejonowym i Łowczym Kół o konieczności informowania ZO i PLW o harmonogramie/terminach
poszukiwań.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że analogicznie do roku ubiegłego Roczne Plany Łowieckie, będą
uzgadniane w biurze ZO PZŁ. W celu uniknięcia kolejek prosimy o wcześniejsze, telefoniczne
uzgodnienie daty i godziny spotkania. Prosimy o przesyłanie projektów Rocznych Planów Łowieckich
drogą elektroniczną na adres m.jakubowski@pzlow.pl, w celu zweryfikowania zapisów w RPŁ
jeszcze przed wizytą w ZO. Bardzo prosimy o wypełnianie druków na komputerze oraz zabranie ze
sobą wypełnionych druków w wersji "papierowej" oraz "elektronicznej". Znacząco usprawnia to
proces usuwania ewentualnych błędów.
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