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h”? o /-mi?.Komunikat o planowanych polowaniach zbioro
Do UM CiechanówSekretariat <sekretariat@umciechanow.pl>~ Urząd Miasta <zko@umciechanow.p|> ~

umig@glinojeck.pl <umig@glmojeck.pl> ~ urzad@gminaciechanowpl <urzad@gminaciechanow.pl> ~

ug@golymin—osrodek.pl<ug@golymin-osrodek,pl> ~

krzysztof.sosnowski@02.pl <krzysztof.sosnowski@02.pl> ~ uggrudusk@bip.ovg.pl <uggrudusk@bip.org,p|> ~

gmina@grudusk.:om>jc@grudusk.com<"gmina@grudusk.com>jc"@grudusk.com> ~

ugojrzen@bip.org.pl <ugojrzen@bip.org.pl> ~ ojizen@ciechanow.pl<ojrzen@ciechanow.pl> -

ugopinogora@bip.org.pl <ugopinogora@bip.org.pl> ~

ug_opinogora@poczta.onet.pl<ug_opinogora@poczta.onet.pl>-
sekretanat@sonsk.pl <sekretaria!@sonsk.pl>~ ug@regimin.pl <ug@regimin.pl> ~ sekretariat@e-
glinojeckpl <sekretariat@e-gllnojeck.pl> ~

gIaszczewska@gminaciechanow.pl<glaszczewska@gminaciechanow.pl> URZĄD MTAŚTX [Emmy
w Glinojecku

KA NCĘLĄĘLOSŁCLNA

3119 -I]l- [] 7
W poprzedniej korespondencjiprzesłano Państwu Komunikat Polskiego
Związku Łowieckiego w sprawie przeprowadzeniapolowań zbiorowych na
terenie powiatu ciechanowskiego

W zwiazku z tym proszę o rozpowszechnieniew/w komunikatu w zwyczajowo
przyjęty sposób na terenie Państwa Gminy.

Pozdrawnam

gl. specj. WBiZK Starostwa K. Radoń

2019-01-07,09:32
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Biuro Obslugi Interesanta
Urząd Miasia Ciechanów
ul Wodna 1

tel. 23 8749203
D MIKSTA I GMINYURZĄ
w Glinojecku

KANCELARIA oggiquA
zme -m- 07

*

Ilośc zal.

Od: imil@poczta.fm [1mil@poczta.fm]
Wysłano: 4 siycznia 2019 19:33
DW: irejal@iien.pl; iomkowi@yahoo.com; jaokowskig@op.pl; tmil@poczta.
awisniewski81@wp.pl
Temat: polowanie zbiorowe - WKŁ 117 "Przepiórka"

Dzień dobry

W zwiazku z zaleceniami PZŁw sprawie polowań zbiorowych wielkoobszarowych

ZarządWKŁ Nr 117 „Przepiórka" zaplanowaiw w obwodzie nr 96

w dniu 19 i 26 stycznia 2019 r. dodatkowe polowania zbiorowe.

Polowania rozpoczną się o godzinie 8.00, a zakończą o godzinie 15:00

Polowanie będzie na terenach leśnych wsi Leśniewo Dolne, Trzcianka,
Kozdroje, Szulmierz, Przybyszewo. Zmijewo Kuce, Zenbok, Jarluty Male,
Jarluiy Duże

SekretarzWKŁ nr 117 „Przepiórka"

TadeuszMiioboszewski

tel.: (+48) 602 791 815

. Pan_1.2.htm| (6 KB)
- Pilne_pdł(1 MB)
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Krzysztof Radon <krzysztof.radon@ciechanow.powiat.pl>

Fwd: Fwd: PD: polowanie zbiorowe - WKŁ 11

Do UM CiechanówSekretariat <sekretariat@umciechanow.pI> - Urząd Miasta <zko@umciechanow.pl> ~

umig@glinojeck.pl <umig@glinojeck.pl> ~ sekretariat@e—glinojeok pl <sekretariat@e-g|inojeok.pl> ~

urzad@gminaciechanow.pl<urzad@gmmaciechanow.pl> ~

gIaszczewska@gminaciechanow.pI<g|aszczewska@gminacieohanow.pl>~ ug@golymin—
osrodekpl <ug@go|ymin-osrodek.pl> ~ krzysztof.sosnowski@oż„pl <krzysztof.sosnowski@02.pl> ~

uggrudusk@bip.org.pl <uggrudusk@b|p.org.pl>~

gmina@grudusk.com>jc@grudusk.com<"gmina@grudusk.oom>jc"@grudusk.com> ~

ugojrzen@bip.org.pl <ugojrzen@bip org pI> ~ ojrzen@crechanow.pl <ojrzen@ciechanow.pl> ~

ugopinogora@bip.org.pl <ugopinogora@bip.org.pl> -

ug_opinogora@poczta.onet.pl<ug_opinogora@poczta.onetpI> -

sekretariat@sonsk.p| <sekretariat@sonsk.pl>~ ug@regimin.pl <ug@regimin.p|>##???"run/„u:v "RŚŚŚlŻcLŚ. ”
--- Tresc przekazanej wradomośor -—-

KANC E L_ R_IŁ'LQGPLNA
Temat: Fwd: PD: polowanie zbiorowe › WKŁ 117 ”Przepiórka" rlData: Mon. 7 Jan 2019 08:56:54 +0100 2019 —01- 0 7
Nadawca: Regina Grabowska
Adresat: Krzysztof Radon

l

l

--- Treść przekazanejwiadomosci —--

Temat: PD: polowanie zbiorowe - WKŁ 117 "Przepiórka"
Data Mon, 7 Jan 2019 08:15:01 +0100
Nadawca Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowgo UM Ciechanów

Adresat. powcezakry@ciechanow.powiatpI

Dzren dobry.
Poniżej przekazujęwiadomość którą otrzymaliśmy w sprawie polowań na
terenre powiatu Ciechanowskiego.

Pozdrawiam
Radosław Lipowski

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Mrasta Ciechanów
Plac Jana Pawla II 6
06-400 Ciechanów
tel./taks 23 674 92 58
tel./faks 23 674 92 93

Od: Bruro Obslugi Interesanta UM Ciechanów
Wyslano: 7 stycznia 2019 08:05
Do: Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowgo UM Ciechanów

] 22 2019-01-07, 09:33
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POLSKI zuliązax ŁoWixcxi
Zarząd Okręgowy WCiechanowie

Ciechanów, dnia 31.12.2018 r.

Pilne!

KOMUNIKAT NR 42/2018

Otrzymują: Koh Łowieckie dzierlawiące obwody na terenie ZO PZL w Ciechanowie -
wszystkie om myśliwi niesmwnrzyszeni Okręgu Cleehnnowskiego PZŁ.

W nawiązaniu do komunikatu nr 41 z dnia 20.12.2018 r. ZO PZŁ w Ciechanowie,
dotycmego organizacji polowań zbiorowych „wielkoobszarowych", upmjmie informuję.
iż podczas narady : udziałem Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Łowczego Krajowego oraz
Łowczych Okręgowych przeprowadzonej w dniu 28.12.2018 r., Minister Środowiska

zaaprobował przeprowadzenie na terenie kraju 7synchronizowanych polowań zbiorowych
o charakterze .,wielkoobszarowym”. rozumianych jako jednoczesne wykonywanie polowań
zbiorowych przez sąsiadujących dzierżawców obwodów łowieckich w granicach swoich
obwodów, przy czym każde kolo wykonuje polowanie wylącznie na terenie swojego obwodu
łowieckiego. Przeprowadzenie wskazanych powyżej polowańjest rekomendowane jako jeden
2 obecnie kluczowych elementów działań, mających na celu efektywne zwalczanie wirusa
afrykańskiego pomoru świń (ASF), poprzez zintensyfikowaną redukcję zwierzyny ganmku -
dzik. Rekomendowane terminy przeprowadzenia polowań zbiorowych o charakterze
wielkoobszarowym to 12, 19 i 26 stycznia 2019 r.

Jednocześnie uzyskano aprobatę Ministerstwa Środowiska, dla wniosku o wydłużenie
okresu polowań zbiorowych na dziki do końcamiesiag lutego 2919 roku:

Iul. Bmllonów Chlopslu'ch 25 A 06-400 Clechanów tel. (023) 672-22- ; f ,

e-mall :m.eieehanmu@pzlow.pl / '

!
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Wobec powyższego proszę 0:

~ zorganizowanie skoordynowanych polowań „wielkoobszarowych" w terminach 12,19 i 26

stycznia 2019 r. (w przypadkach gdy lemio najblizszy nie został zaplanowany w danym kole

łowieckim, proszę pamiętać o treści art. 42ab ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 20l8 r. poz.
2033) z którego wynika, Że dzierżawca alba zarządca obwodu łowieckiego przekazuje ›
co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego —

wójmm [burmistrzem. promieniom miast] om: nadleśniczy!» Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania,
informację w postaci papierowej lub elektronicznej (› planowanym terminie, w tym godzinie
rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania). W przypadku braku możliwości
powiadomienia właściwych organow przed pierwszym. wskazanym powyzej terminem -

1101.20”) r.. proszę 0 wykonywanie polowań zbiorowych w tym dniu jedynie przez kola.
które uprzednio zaplanowały polowanie w tej dacie. jednocześnie proszę w trybie pilnym
dostosować plany polowań do kolejnych terminów wskazanych powyzej.

Z uwagi na postępujące, zwłaszcza od strony północno-wschodniej granicy Polski.
zagrożenie wirusem afrykańskiego pomom świń, proszę potraktować przedmiotowe wytyczne
jako Wim dla wszystkich kół łowieckich, dzierlawiących obwody na terenie Okręgu
Ciechanowskiego PZŁ. Jednocześnie zwracam uwagę Koleżanek i Kolegów. iż w celu
zwiększenie efektywności takich działań należy zaprosić do ich udzialu jak największą liczbę
myśliwych, przy czym członkowie poszczególnych kół łowieckich, winni uczestniczyć
we wszystkich takich polowaniach. natomiast warto także rozważyć mproszeuie
na przedmiotowe polowania myśliwych niestowarzyszonych z kołem łowieckim.

Zgodnie z wytycznymi Służb Weterynaryjnych, podczas polowań prowadzonych na
obszarach objętych ograniczeniami i w obszarze ochronnym, należy zachować kierunek
pędzcń „do środka obszaru", aby zapobiec ewentualnemu ploszeniu dzików poza te tereny.

Prowadzone działania zwlaszcza w zakresie wykonywania podczas polowań
zbiorowych odstrzału sanitarnego, proszę uzgadniać z wlaściwymi Powiatowymi Lekarz/ami
Weterynarii (dotyczy koordynacji w pobieraniu i przekazywaniu próbek do badań
laboratoryjnych w strefie „czerwonej" - obszar z ograniczeniami i ,.zołtej” - obszar ochronny).

ul. Batallonów Chłopskich 25 A 06-400 ciechanówul. (023) 672-22-39;
e—mail :m.ciechanow@pzlow.pl



Ponadto proszę o przygotowanie planów polowań zbiorowych w dniach:w1617 24 ut 019 r w taki sposób aby informacja ta dotarła do podmiotów
wskazanych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie. w terminie co najmniej 14 dni przed
kolejnymi datami. W zakresie koordynacji polowań zbiorowych (› charakterze

wielkoobszamwym w lutym 2019, daty ich przeprowadzenia, zawierające się w terminach

wskazanych powyzej, zostaną przekazane w terminie późniejszym, z uwagi na trwający
proces legislacyjny w załoesie zmiany przepisów (po wejściuw życiemiany rozpomądzenia
w zakresiemiany terminu polowań zbiorowych).

Dotychczasowe działania PZŁ w zakresie zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru
świń (ASF). spotkały się z pozytywną oceną Ministerstwa Środowiska, natomiast zmieniająca
się sytuacja epizootyczna, obliguje wszystkich myśliwych do pełnego zaangażowania
w realizację zaleceń Ministra Środowiska w zakresie polowań zbiorowych o charakterze
..wielkoobszarowym”.

Natomiast w ocenie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, wyrażonej
na przedmiotowym spotkaniu w dniu 28 grudnia 2018 r., zaangazowanie kół łowieckich
w zwalczanie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz realizacja wskazanych powyżej
zaleceń Ministra Środowiska oraz Głównego Lekarza Weterynarii, powinny być brane pod
uwagę przy najbliższej procedurze przydzielania obwodów kołom łowieckim.

O podjętych działaniach proszę informować Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie na
bieżąco. przekazując sprawozdania z przeprowadzonych czynności.

Do wiadomości otrzymują:

], Powiatowy Lekarz Weterynarii w: Ciechanowie, Działdowie, Mławie, Płońsku.
Pułtusku i Żurominie.

2, Nadleśnictwa: Ciechanów, Dwukoly. Lidzbark, Płońsk i Pułtusk. Przasnysz.
3, Starostwa Powiatowe: w Ciechanowie,Działdowie. Mławie, Płońsku, Prńtusku i

Zurominie.

Z myśliwskim pozdrowicni

ul.milonówChłopskich 25 A 06-400mediomń. (mj/mama;
e-malłmdńanowgpzlowpl


