Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w
Opolu przyjmuje:

ZASAD SPRZEDAŻY TUSZ ZWIERZYNY POZYSKANEJ
PRZEZ MYŚLIWEGO NA UŻYTEK WŁASNY
Z ZASTOSOWANIEM KASY FISKALNEJ
w formie modyfikacji zapisów rozdziału VII Pobieranie zwierzyny na użytek
własny, Kodeksu Koła na następującą:
Rozdział VII
Pobieranie zwierzyny na użytek własny
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§ 35
Myśliwy który pozyskał zwierzynę grubą na polowaniu indywidualnym ma
obowiązek dostarczenia jej tuszy do wskazanego przez zarząd koła punktu
skupu dziczyzny, o ile nie ma zamiaru jej pobrania na własne potrzeby.
Wskazanie punktu skupu odbywa się za pośrednictwem komunikatu zarządu,
strony www koła lub tablicy ogłoszeń.
Myśliwy który pozyskał zwierzynę drobną ma obowiązek zakupu jej tuszy i
zagospodarowania na własne potrzeby.
Myśliwy który pozyskał zwierzynę drobną gatunku zwolnionego z opłat (§ 39
ust. 2 pkt. a) lub objętego systemem premiowania (§ 39 ust. 2 pkt. b), ma
obowiązek zagospodarowania jej tuszy na własne potrzeby.
Sprzedaż tusz zwierzyny grubej odbywa się po średnich cenach w obrocie na
rynku lokalnym, ustalanych przez zarząd koła na zasadach ogólnie przyjętych.
Tusze zwierzyny drobnej, ze względu na ich brak w obrocie na rynku lokalnym
są sprzedawane po cenach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków
Koła.
Ceny sprzedaży tusz zwierzyny grubej o których mowa w § 35 ust. 4, na
pisemny wniosek myśliwego może zostać pomniejszona o przysługujące
myśliwemu upusty określone w § 36 ust. 1 i 2.
W przypadku zamiaru pobrania na własne potrzeby tuszy zwierzyny grubej
pozyskanej na polowaniu indywidualnym lub zbiorowym, myśliwy ma
obowiązek własnym kosztem i staraniem zabezpieczyć tuszę, do czasu podjęcia
decyzji o sprzedaży przez zarząd koła, oraz złożyć u członka zarządu podanie o
dokonanie sprzedaży na druku PROTOKÓŁ POBRANIA TUSZY DZIKA lub
PROTOKÓŁ POBRANIA TUSZY ZWIERZYNY PŁOWEJ, z wyraźnym
zaznaczeniem przysługujących myśliwemu upustów określonych w § 36.
W przypadku pozyskania zwierzyny drobnej (za wyjątkiem gatunku
zwolnionego z opłat lub objętego systemem premiowania), myśliwy ma
obowiązek złożyć u członka zarządu informację o pobraniu na użytek własny
na druku PROTOKÓŁ POBRANIA TUSZY ZWIERZYNY DROBNEJ.

8. Protokół o którym mowa w § 35 ust. 6 i 7, sporządzony w dwóch
egzemplarzach, w celu dokonania fiskalizacji sprzedaży, myśliwy musi
dostarczyć w ciągu 12 godzin od chwili pozyskania zwierzyny:
a. w przypadku zwierzyny pozyskanej na obwodzie nr 44 Łowczemu Koła;
b. w przypadku zwierzyny pozyskanej na obwodzie nr 115 Podłowczemu na
obwód 115 lub Łowczemu Koła;
c. pod nieobecność osób wskazanych w ust. 8 pkt. "a" i "b", protokół należy
dostarczyć upoważnionemu członkowi zarządu koła wyznaczonemu na
zastępstwo;
d. informacja o zastępstwie będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń przy
książce ewidencji wyjść na polowanie indywidualne.
9. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 8, zarząd koła zobowiązany jest
potraktować jako zabór mienia na szkodę koła łowieckiego i niezwłocznie
zgłosić na Policję.
10.Decyzję o sprzedaży tuszy zwierzyny grubej na potrzeby własne myśliwego w
imieniu zarządu może podjąć samodzielnie każdy członek zarządu koła.
11.Każda sztuka zwierzyny grubej pobierana na potrzeby własne myśliwego
podlega ważeniu oraz klasyfikacji jakościowej w punkcie skupu, lub komisyjnie
u członka zarządu wyposażonego decyzją zarządu w wagę. Do ważenia
upoważnieni są wszyscy członkowie zarządu koła.
12.W przypadku ważenia w punkcie skupu myśliwy pod podanie o dokonanie
sprzedaży, załącza stosowny dokument z punktu skupu potwierdzający wyniki
ważenia oraz klasyfikacji tuszy.
13.W przypadku odmownej decyzji zarządu koła, myśliwy jest zobowiązany
niezwłocznie dostarczyć zwierzynę do wskazanego punktu skupu, lub
dostosować się do innych dyspozycji członka zarządu.
14.Zarząd koła dokumentuje podjęcie decyzji w sprawie dokonania sprzedaży
poprzez złożenie podpisu członka zarządu na protokole pobrania tuszy o którym
mowa w § 35 ust. 6 i 7, której kopię zatrzymuje myśliwy pobierający tuszę.
15.Członek zarządu koła, który dokonał sprzedaży, niezwłocznie dokonuje
fiskalizacji sprzedaży na kasie fiskalnej, a paragon łącznie z PROTOKOŁEM
POBRANIA TUSZY przekazuje w ciągu 10 dni Koledze Skarbnikowi, który
wystawia myśliwemu fakturę za zakupioną zwierzynę, w terminach
określonych odrębnymi przepisami.
16.W sytuacji gdy sprzedaży dokonał Podłowczy na obwód 115, niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie Łowczego Koła, który dokonuje czynności
określonych w § 35 ust. 15.
17.Fiskalizację sprzedaży rozpoczynamy od 1 marca 2016r. Do dnia 29 lutego
2016r. obowiązują wcześniejsze zasady pobierania tusz zwierzyny na potrzeby
myśliwego.

§ 36
1. Istnieje możliwość pobrania, raz w roku, przez każdego myśliwego jednego
pozyskanego przez siebie dzika na użytek własny po cenie 1,00 zł/kg.
2. Raz na dwa lata myśliwy, ma prawo pobrać na użytek własny tuszę upolowanej
przez siebie sarny (rogacza, kozy, koźlęcia) lub jelenia ( byka, łani, cielaka) po
preferencyjnej cenie w wysokości 50% aktualnej ceny rynkowej oferowanej
przez podmioty prowadzące skup tusz dziczyzny, z zastrzeżeniem, iż ceny
preferowane dotyczą:
 sarny – pozyskanych przez cały sezon,
 jeleni byków i łań - pozyskanych po 30 listopada;
 jeleni cieląt – pozyskanych po 31 grudnia.
3. Różnica pomiędzy aktualną ceną rynkową ustaloną jako średnia cen z
przynajmniej dwóch punktów skupu w dniu pozyskania, a ceną dla myśliwego
wynikającą z zapisów § 36 ust. 1 i ust. 2, stanowi przychód myśliwego
podlegający opodatkowaniu.
§ 37
Myśliwy dokonuje zapłaty za pobrane tusze zwierzyny na użytek własny w
terminie do 31 dni od daty wystawienia faktury. Po tym terminie zarząd koła może
naliczyć odsetki ustawowe.
§ 38
1. Myśliwemu, będącemu członkiem koła, przysługuje częściowy zwrot kosztów
pozyskania zwierzyny grubej w wysokości:
jeleń byk I kl. wieku, I kl. tuszy
– 130,00 PLN
jeleń byk I kl. wieku, II kl. tuszy
– 100,00 PLN
jeleń byk I kl. wieku, kl. tuszy PN
– 65,00 PLN
jeleń łania, I kl. tuszy
– 110,00 PLN
jeleń łania, II kl. tuszy
– 90,00 PLN
jeleń łania, kl. tuszy PN
– 55,00 PLN
jeleń ciele, I kl. tuszy
– 60,00 PLN
jeleń ciele, II kl. tuszy
– 50,00 PLN
jeleń ciele, kl. tuszy PN
– 30,00 PLN
sarna koza, I kl. tuszy
– 45,00 PLN
sarna koza, II kl. tuszy
– 36,00 PLN
sarna koza, kl. tuszy PN
– 22,00 PLN
dzik, I kl. tuszy
– 32,00 PLN
dzik, II kl. tuszy
– 26,00 PLN
dzik, kl. tuszy PN
– 16,00 PLN
2. Częściowy zwrot kosztów pozyskania nie przysługuje:
a: za pozyskaną zwierzynę pobieraną na użytek własny
b: za samce zwierzyny płowej z wyłączeniem jeleni byków w I kl. wieku*

c: za zwierzynę pozyskaną na polowaniach zbiorowych
* - uznanie konta myśliwego następuje w oparciu o arkusz oceny pra
widłowości odstrzału
§ 39
1. Ustala się następującą odpłatność myśliwego za pozyskaną zwierzynę drobną
pobraną na użytek własny:
a) bażant
- 5,00 zł netto
b) kuropatwa
- nie ustala się (moratorium na odstrzał)
c) gęś gęgawa
- 9,00 zł netto
d) gęś zbożowa
- 9,00 zł netto
e) gęś białoczelna
- 9,00 zł netto
f) krzyżówka
- 3,00 zł netto
g) cyraneczka
- 3,00 zł netto
h) głowienka
- 3,00 zł netto
i) czernica
- 3,00 zł netto
j) gołąb grzywacz
- 2,00 zł netto
k) słonka
- 2,00 zł netto
l) łyska
- 2,00 zł netto
m) zając szarak
- nie ustala się (moratorium na odstrzał)
n) piżmak
- 4,00 zł netto
2. Pozostałe gatunki zwierzyny zwalnia się z opłat z tytułu:
a) borsuki, kuny (tumaki, kamionki), norki amerykańskie, tchórze zwyczajne
i szopy pracze, ze względu na niekorzystny wpływ na populacje zwierzyny
drobnej i innych zwierząt wolno żyjących, w tym gatunków chronionych:
zwolnione z opłat;
b) lisy i jenoty, ze względu na niekorzystny wpływ na populacje zwierzyny
drobnej i innych zwierząt wolno żyjących, w tym gatunków chronionych:
objęte systemem premiowym.

