
UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR 3.13.13.13.1/2015/2015/2015/2015    
Zarządu Koła Łowieckiego Żerań w WarszawieZarządu Koła Łowieckiego Żerań w WarszawieZarządu Koła Łowieckiego Żerań w WarszawieZarządu Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie    

z dnia z dnia z dnia z dnia 6666    maja 2015 r.maja 2015 r.maja 2015 r.maja 2015 r.    
 

Na podstawie § 64 pkt 4 statutu Polskiego Związku Łowieckiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. § 1. § 1. § 1. Myśliwy , który pozyskał zwierzynę łowną w jednym z obwodów łowieckich KŁ Żerań jest obowiązany, w terminie 3 dni od 

dnia pozyskania, do doręczenia Skarbnikowi Koła listownie bądź pocztą elektroniczną dowodu oddania tuszy zwierzyny do 

punktu skupu (tzw. kwit) albo oświadczenia o pobraniu zwierzyny na użytek własny wraz z informacją o jej płci.  

§ 2. § 2. § 2. § 2. Myśliwy jest obowiązany do dokonywania odpowiednich wpisów w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu 

indywidualnym oraz w rejestrze pozyskania zwierzyny łownej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego i uchwał Walnego 

Zgromadzenia KŁ Żerań. Wpisy w książce i rejestrze wymagają zgodności w zakresie daty, gatunku, ilości i płci pozyskanej 

zwierzyny. 

§ 3. § 3. § 3. § 3. W przypadku pozyskania zwierzyny podczas polowania zbiorowego prowadzący polowanie jest obowiązany  do 

dokonania wpisu do rejestru pozyskania zwierzyny zgodnie z protokołem sporządzonym z polowania zbiorowego.    

§ 4. § 4. § 4. § 4. Wprowadza się nowy wzór oświadczenia o pobraniu zwierzyny na użytek własny zgodnie z zasadą , że obowiązek 

rozliczenia tuszy zwierzyny spoczywa na myśliwym, który dokonał odstrzału. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§. 5 §. 5 §. 5 §. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
Załącznik 
do uchwały zarządu KŁ „ŻERAŃ” 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------                                                                                                                ------------------------------------------------------ 
       (Imię i nazwisko myśliwego)                                                                                                                                                (miejscowość; data)                                                                                                    
                                                                                                       
 
------------------------------------------------ 
             (Numer zezwolenia) 
 
 

OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    O POBRANIU ZWIERZYNY NA UŻYTEK WŁASNYO POBRANIU ZWIERZYNY NA UŻYTEK WŁASNYO POBRANIU ZWIERZYNY NA UŻYTEK WŁASNYO POBRANIU ZWIERZYNY NA UŻYTEK WŁASNY    
 
 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że w dniu ………………………………………………………………………….    w obwodzie łowieckim nr …………………………………. 
 
 
w   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
pozyskałem: ……………………………………….……………………………..…… szt. ………………. o wadze …….…………………………………………………………………………kg, 
 
 
wpisaną w rejestrzerejestrzerejestrzerejestrze     pozyskania zwierzyny pod nr  ………….……………………………… .  
 
 
Wagę zwierzyny  poświadcza kolega :      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 

 
 
------------------------------------------------ 
                      (Podpis ) 
                     

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:    
Obowiązek rozliczenia za tusze zwierzyny spoczywa na myśliwym, który dokonał odstrzałuObowiązek rozliczenia za tusze zwierzyny spoczywa na myśliwym, który dokonał odstrzałuObowiązek rozliczenia za tusze zwierzyny spoczywa na myśliwym, który dokonał odstrzałuObowiązek rozliczenia za tusze zwierzyny spoczywa na myśliwym, który dokonał odstrzału....    Obowiązek ważenia tuszy zwierzyny wynika z 
uchwały Walnego Zgromadzenia KŁ Żerań. 
 
Notatki:  


