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Olsztyn, dnia 06.12.2012 r.

Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka oraz Zarząd Okręgowy PZŁ składają wszystkim Myśliwym
oraz ich Rodzinom serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego
Roku. Niech świąteczny i Noworoczny czas będzie dla wszystkich radosny i pełen szczęścia.
***
Zgodnie z § 181 pkt. 3 Statutu PZŁ (Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie
za pośrednictwem koła macierzystego) przypominamy o obowiązku wpłacania składek na rzecz
Zrzeszenia i prolongaty legitymacji członkowskich na rok 2013. Składki za swoich członków
macierzystych zamieszkałych na terenie naszego okręgu, koła wpłacają na konto PZŁ nr 59 8857
0002 3001 0100 0954 0001 do 31 grudnia br. Prolongata legitymacji dla członków kół przebiegać
będzie według harmonogramu, który przesyłamy w załączeniu.
Lista, którą przesyłamy w załączeniu musi zawierać wszystkich członków Koła podanych w porządku
alfabetycznym, w rozbiciu na:
1) macierzystych zamieszkałych na terenie okręgu,
2) macierzystych zamieszkałych poza okręgiem,
3) niemacierzystych bez względu na miejsce zamieszkania.
Na liście muszą znajdować się nazwiska wszystkich członków koła, niezależnie od tego czy składka
za daną osobę została wpłacona przez koło, czy też nie. Brak wpłaty należy wyraźnie zaznaczyć.
Jednocześnie przypominamy, że podczas prolongaty każde koło ma obowiązek posiadania kserokopii
potwierdzenia wpłaty składek przez koło na konto PZŁ, z kwotą zgodną jak na liście.
Jednocześnie informujemy, że członkowie PZŁ, niestowarzyszeni w kołach łowieckich, składkę
mogą wpłacać na konto ZO lub bezpośrednio w sekretariacie biura.
***
W związku z licznymi pytaniami Kół o możliwość zorganizowania kursu dla przyszłych
strażników łowieckich, Zarząd Okręgowy prosi zainteresowane Koła o zgłaszanie kandydatów. Koła,
które zgłaszały takie osoby w ostatnim czasie są proszone o kontakt w celu weryfikacji ilości
zgłoszonych osób. Planowany termin szkolenia styczeń / luty 2013 r.
***
Zarząd Okręgowy przypomina kołom Łowieckim o obowiązku poinformowania właściwego
miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej terytorialnie izby rolniczej o
osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie,
daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych. Otrzymujemy sygnały, iż znajdujące się w w/w
instytucjach dane osobowe bywają nieaktualne. Obowiązek tej jest jasno określony w § 1 ust 1

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy
szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych i dzierżawcy
obwodów łowieckich muszą się z niego wywiązywać. To obowiązek każdego koła łowieckiego w tym
68 naszych kół macierzystych i 27 kół zamiejscowych. Zobowiązujemy wszystkie zarządy do
bieżącej weryfikacji wszystkich zmian w tym zakresie.
***
W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii, Zarząd Okręgowy PZŁ przypomina
kołom łowieckim o dostarczaniu próbek krwi do badań monitoringowych od odstrzelonych dzików,
wg wskazań właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. Do chwili obecnej, w ramach
województwa, zrealizowano monitoring w 83%, pobierając 1 121 próbek od dzików. Na dzień dzisiejszy,
największe ilości próbek należy jeszcze pobrać z terenu powiatu olsztyńskiego – 119, kętrzyńskiego –
62, szczycieńskiego – 36 oraz lidzbarskiego 24. Przypominamy jednocześnie, że badaniami
monitoringowymi w kierunku klasycznego pomoru świń należy objąć również padłe dziki.
***
Przypominamy o obowiązku dostarczenia do Zarządu Okręgowego następujących dokumentów:
- harmonogramu polowań zbiorowych
- protokołu z przystrzeliwania broni
- ankiety dotyczącej szkód łowieckich za sezony od 2008/2009 do 2012/2013, której termin
nadesłania upłynął 5.11.br.
Niżej wymienione koła obowiązujemy o niezwłoczne dostarczenie ankiet:
- KŁ. „Akteon” Warszawa
- KŁ. „Olsztynka” Warszawa
- KŁ. „Bekas” Gdańsk
- KŁ. „ Nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa” Warszawa
- KŁ. „Miłośników Łowiectwa” Warszawa
- KŁ. „Ohar” Warszawa
- KŁ. „Orlik II” Warszawa
- KŁ. „Daniel” Warszawa
- KŁ. „Bóbr” Warszawa
- KŁ. „Zieleń” Warszawa
- KŁ. „Żbik” Warszawa
- KŁ. „Pasja” Warszawa
- KŁ. „Diana” Wołowo
***
Informujemy, że istnieje możliwość zakupienia pszenicy orkisz w ilości około 18 ton. Wszystkich
informacji udziela p. Sławomir Stefaniak – nr tel. 604 539 213, e-mail: interego@wp.pl
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