Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz
Nr 29/2013 z dnia 15.03.2013 r.

Zasady wykonywania polowań w OHZ Nadleśnictwa Pisz
1. Polujących w OHZ Nadleśnictwa Pisz obowiązuje przestrzeganie aktualnych
przepisów prawa łowieckiego oraz zarządzeń i wytycznych DGLP oraz RDLP w
Białymstoku dotyczących wykonywania polowania w ośrodkach hodowli
zwierzyny Lasów Państwowych.
2. Zakres usług świadczonych myśliwemu w OHZ Nadleśnictwa
Pisz, oraz
wysokość odpłatności zależne są od aktualnej oferty cenowej na sprzedaż
polowań w OHZ według której wystawiono odstrzał.
3. Polujący stosują się do zaleceń leśniczego do spraw łowiectwa.
4. Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się w miejscu
zamieszkania leśniczego do spraw łowiectwa lub osoby go zastępującej.
5. Miejsce i czas polowania indywidualnego każdorazowo należy ustalać z
leśniczym do spraw łowiectwa. Miejsce wykonywania polowania indywidualnego
może być, w zależności od ilości polujących, określone do leśnictwa, rewiru,
pojedynczej ambony lub innego obszaru.
6. Pojazdów mechanicznych można w łowisku używać do dojazdu w miejsce
polowania, transportu tuszy zwierzyny, poszukiwania postrzałka. Zabrania się
objazdu łowiska w trakcie polowania pojazdem mechanicznym.
7. Indywidualnie polować można wyłącznie z podchodu lub zasiadki.
8. W przypadku konieczności poszukiwania postrzelonej zwierzyny poza
wyznaczonym miejscem polowania, myśliwy ma obowiązek niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie leśniczego do spraw łowiectwa oraz zachować
szczególną ostrożność, ze względu na ewentualny pobyt innych myśliwych w
okolicach rejonu polowania.
9. Po pozyskaniu zwierzyny polujący ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie
powiadomić leśniczego do spraw łowiectwa, a w przypadku polowania nocnego
nie później niż do godz. 8.00 następnego dnia po polowaniu.
10. Prowadzącym polowania zbiorowe w OHZ, jeżeli nadleśniczy nie wyznaczy innej
osoby, jest leśniczy do spraw łowiectwa.
11. W przypadku polowania z ograniczonym zakresem świadczeń obowiązek
dostarczenia zwierzyny do punktu skupu spoczywa na myśliwym dokonującym
odstrzału.
12. Polujący ma prawo do pobrania upolowanej sztuki zwierzyny grubej na użytek
własny.
13. Przy pobraniu tuszy na użytek własny, tuszę należy okazać leśniczemu do spraw
łowiectwa, celem określenia jej wagi. Z czynności tej sporządzany jest protokół
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29 nadleśniczego
Nadleśnictwa Pisz z dnia 15.03.2013 r. W przypadku gdy pobierającym tuszę na
użytek własny jest leśniczy do spraw łowiectwa przy ważeniu tuszy obecny ma
być miejscowy leśniczy lub osoba go zastępująca.
14. W przypadku zwierzyny trofealnej, trofeum należy przedstawić do wyceny komisji,
powołanej przez nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz w nieprzekraczalnym terminie
7 dni od daty jej pozyskania.

