Suwałki, dnia 1 lipca 2019r.

UCHWAŁA
Okręgowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach
z dnia 1 lipca 2019r.

1. Po raz kolejny z uwagi na bardzo wysoki stan populacji

łosia
przekraczający 4 tysiące osobników oraz wysokie szkody wyrządzone
przez łosie zarówno w lasach jak i w uprawach rolnych wnioskuje się do
Ministra Środowiska o zniesienie moratorium na jego odstrzał.

2. Wnioskuje się do Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie o zmianę

zasad selekcji osobniczej i populacyjnej jeleniowatych, które winny
uwzględniać stan i jakość populacji występującej w poszczególnych
łowieckich rejonów hodowlanych.
3. Z uwagi na wysoką liczebność wilka na obszarze Suwalskiego Okręgu

PZŁ, ale i w kraju wnioskuje się do Ministra Środowiska o zmianę
statusu ochrony tego gatunku ze ściśle chronionego na ochronę
częściową i podjęcie działań zmierzających do redukcji populacji.
4. Wnioskuje się o uchylenie dotychczasowego zapisu w ustawie Prawo

Łowieckie ograniczające udział dzieci i młodzieży do lat 18 w
polowaniach.
5. Wnioskuje się o wprowadzenie zapisu w ustawie Prawo Łowieckie o
karalności osób blokujących i zakłócających polowania.
6. Zmienić dotychczasowe ograniczenia dotyczące szkoleń i sprawdzianów

użytkowości psów myśliwskich - prób i konkursów kynologicznych.
7. Z uwagi na obecność afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików

utrzymywać stany populacji na najniższym poziomie we wszystkich
obwodach łowieckich Suwalskiego Okręgu PZŁ.

8. Nawiązując do nasilającej się krytyki wobec myśliwych i Polskiego

Łowiectwa uaktywnić działania w zakresie promocji łowiectwa w
społeczeństwie i w mediach.
9. Na

wniosek Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach składkę
członkowską PZŁ od osób prawnych – kół łowieckich od powierzchni
dzierżawionego obwodu łowieckiego pozostawia się na niezmienionym
dotychczasowym poziomie.

10. Zatwierdza się plan działalności i budżetu Zarządu Okręgowego PZŁ w

Suwałkach na rok 2019.
11. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Okręgowego PZŁ, Okręgowego

Sądu Łowieckiego i Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w
Suwałkach za miniony rok 2018.
12. Zatwierdza się wzorzec i regulamin nadania okręgowego odznaczenia

łowieckiego „Za zasługi dla Łowiectwa” Suwalskiego Okręgu PZŁ.
- regulamin w załączeniu.
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