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K O M U N I K A T  Nr 4/2017 
 

 

1. Petycja w obronie łowiectwa 

2. Podpisywanie nowych umów dzierżawy 

3. Ocena prawidłowości odstrzału 

4. Wycena medalowa 

5. Kurs na uprawnienia selekcjonerskie 

6. Sprawozdawczość łowiecka 

   

  

 

 

Ad 1.   Petycja w obronie łowiectwa. 

 

 Przypominamy o dostarczeniu do Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi petycji w obronie łowiectwa. 

Prosimy o potraktowanie sprawy poważnie bo do tej pory tylko kilka kół dostarczyło dokumenty. W 

związku z powyższym przedłużamy termin dostarczenia podpisów do dnia 28 kwietnia br. 

 
 

 

Ad 2.   Podpisywanie nowych umów dzierżawy. 

 

 Informujemy, że wszystkie koła z Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi podpisały nowe 10 letnie 

umowy dzierżawy. 

 

 

 

Ad 3.   Ocena prawidłowości odstrzału. 

 
 Przypominamy o tym, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej odbędzie się w 

następujących terminach:  
19 kwietnia br. (środa) – koła łowieckie o numerach od 1 do 29;  
20 kwietnia br. (czwartek) – koła łowieckie o numerach od 30 oraz koła wojskowe.  
 Ocena prowadzona będzie w godz. 11:00 do 16:00. Do dnia 14 kwietnia wszystkie koła łowieckie 

winny dostarczyć nowe aktualne „Arkusze oceny prawidłowości odstrzału” z wypełnionymi rubrykami od 1 do 

6. Przypominamy, że od stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory arkuszy prawidłowości odstrzału. Arkusze te 

są do pobrania z naszej strony internetowej.  
 Ocenie podlegają samce zwierzyny płowej pozyskane w obwodach łowieckich położonych na terenie 

okręgu łódzkiego PZŁ.  

 

http://www.pzl-lodz.pl/


– 2 – 

 

 Prosimy o dołączenie do każdego trofeum metryczki wypełnionej przez myśliwego. Uwaga! Trofea 

bez dołączonej metryczki nie zostaną poddane ocenie. 

 Myśliwi, którzy w dniu oceny nie będą mogli stawić się z trofeami, powinni je dostarczyć  

do oceny za pośrednictwem kolegów z koła. Trofea pozyskane na polowaniach dewizowych podlegają ocenie 

prawidłowości odstrzału. Wypełnione arkusze prawidłowości odstrzału oraz protokoły z polowania dewizowego 

 

 

 

Ad 4.   Ocena prawidłowości odstrzału. 

 

 Wycena medalowa trofeów łowieckich odbędzie się w dniu 22 kwietnia od godziny 10.00 w 

siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi przy ul. Zachodniej 53. Wyceniane będą również trofea z lat 

ubiegłych. Każde trofeum winno być dostarczone do siedziby okręgu i zaopatrzone w metryczkę 

zawierającą (Imię i Nazwisko myśliwego, obwód łowiecki, województwo, nadleśnictwo, data pozyskania). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów 

łowieckich wycenie podlegają trofea:  

- w przypadku sarny - powyżej 430 g - forma poroża - szóstak i wyższe, 

- w przypadku daniela - powyżej 2,6 kg - forma poroża – łopatacz, 

- w przypadku jelenia - powyżej 5,5 kg - forma poroża - wszystkie formy, z wyjątkiem szpicaków, 

szydlarzy, widłaków, myłkusów i perukarzy, 

 Wyceniane będą również: oręża dzika, czaszki lisów, jenotów i borsuków. 

 

 

 

Ad 5.   Kurs dla nowowstępujących. 

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji szkolenia dla kandydatów  

do PZŁ, proszę o zgłaszanie kandydatów przez koła łowieckie w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. 

Kandydaci do udziału w szkoleniu powinni mieć ukończony roczny staż łowiecki. Od ilości zgłoszonych 

osób na kurs zależy, czy kurs się odbędzie i jaki będzie jego koszt. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w 

dniu 24 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 16.30  w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi. Koszt kursu zależy od 

ilości kursantów i zostanie podany na spotkaniu.   

 

 

 

Ad 6.   Sprawozdawczość łowiecka. 

 

 Przypominamy o składaniu dokumentów ŁOW i załączników ŁOW 1 w nieprzekraczalnym 

terminie do 20.04.2017 r.  
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