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Zarządy Kół Łowieckich
rJzierżaw iące obwody łowieckie

w Okręgu Częstochowa
(wszystkie)

W związku z zakońazonym okresem polowań na sarny rogaczę i daniele byki, a także
kończącym się sezonem odstrzału byków ieleni w nryśl postanowień art.42 d Ustawy z dnia 73
pażdziernlka 1995.,,Plawo łowieckie" oraz uchwały NRŁ nr 14l20I5 z dnia 15 grudnia 2015r. w
sprawie przyjęcia,,Zasad selekcji osobrriczej ipopulacyjnej zwieruąt łownych w Polsce orazzasad
postępowanta przy ocenie zgodrrości odstrzałtf' z pożn. z,m., Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Łowieckiego w Częstoclrowie informuje, ze w dniu 19 marca 202lr. zostanie przeprowadzona
ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej.

Ocena odbędzie się w siedzibie pięciu Nadleśrrictw tj: Złoty Potok, Kłobuck, Olesno,
Koszęcin, Koniecpol, atakże na Strzelnicy Myśliwskiej w Kochcicach (wgzałącznika). Członkowie
Okręgowej Komisji Oceny Prawidłowości odstrzału oceniać będą prawidłowość odstrzału jeleni i
danieli byków pozyskanych w obwodaclr łowieckich na terenie okręgu Częstochowa w sezonach
201912020 oraz202012021, atakże saren rogaczy poz.yskaLlych w sezonie 20201202l.

Zarządy Kół zobowiązuję do sporządzęnia t dostarczenia do poszczególnych komisji arkuszy
oceny prawidłowości odstrzału (wg załącznika) najpóźniej w dnitt oceny. Druki należy wypełnić w
sposób czytelny, bez skreśleń i muszą one zawięrać całośc potrzebnych komisji informacji. Z
powodu zwiększonego rozmiarlł prac, dla iei ułatwienia na czerepy oraz żuchv,ry trofeów należy
nanieŚĆ czytelne numery zgodne zkol.1 arkusza. Trofea nieoznakowarre będą oceniane.jako ostatnie
w danym dniu. Przypominanr, że na każdy obwod łowiecki oraz gatunek zwierzyny należy złożyó
osobny arkusz oceny, druki rriezgodne z przesłanym zŃącznikiem nie będą honorowane, a komisje
odstąpią od oceny trofeów.

Z przyczyn pandetnicznych w pracy komisji może brac udział max.2 przedstawicieli Koła
Łowieckiego, upowaznionyclr do reprezentowania rnyśliwyclr, w tym do podejmowania decyzji o
zwrócenie się z prośbą o pol1owną ocenę. (zał. Nr 1 do uchwały 14lż015 z 15.1ż,2015 pkt VllI.10 i
1 1).

Apeluję do Kolegów o poszanowanie wszelkich wytycznych związanych z pandemią, a ich
przestrzeganie niech będzie objawern wzajenrnego szacttnku Braci Myśliwskiej.

Z rnyśl iwskim pozdrowietliem,

Do wiadorności:

Nadleśniczowie z Nadleśnictw Olesno, Złoty Potok, Kłobuck, Koszęcill, Koniecpol

Darz
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