
UCHWAŁA  
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Gdańsku 

z dnia 13 maja 2006 roku 

 

w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych 
przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania; 

 
 
 

§ 1 
 

1. Osoba składająca deklarację celem przyjęcie do koła, zobowiązana jest, przed 
rozpatrzeniem deklaracji przez zarząd koła, uiścić jednorazową opłatę wpisową w 
wysokości 2,000 zł..  

2. Wpisowe od byłego członka koła przyjmowanego powtórnie nie jest pobierane, bo 
wpłacone zostało już raz do koła. Powtórnie przyjmowany do koła wpłaca ekwiwalent za 
zagospodarowanie obwodów w czasie jego nieobecności w wysokości  1,000 zł. 

3. W przypadku nie przyjęcia kandydata do koła, zarząd zobowiązany jest zwrócić opłatę 
wpisową w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia zarządu odmawiającego przyjęcia, niezależnie 
czy zainteresowany złożył odwołanie do walnego zgromadzenia czy też nie. 

 
§ 2 

 
1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole wynosi 20 zł. i może być zmieniana 

zapisami budżetu Koła. 

2. Terminem wymagalności składki członkowskiej za trzy kolejne miesiące kwartału jest 
ostatni dzień kwartału kalendarzowego.  

 

§ 3 
 
1. Zwiększa się składkę członkowską tym członkom koła, którzy zapraszają na 

polowanie indywidualne członków niezrzeszonych PZŁ,  wg następujących zasad:  

◊ o 20.- zł. za pierwszy i o 10.- zł. za każdy następny dzień ważności odstrzału na 
jedna sztukę zwierzyny grubej dla gościa 

◊ o 10.- zł. za każdy dzień ważności odstrzału na zwierzynę drobną; 

◊ nieodpłatnie za odstrzały na lisy. 
2. Odstrzał na zwierzynę grubą wydaje się gościom na minimum 3 dni odstrzały te nie 

dotyczą jeleni byków i saren rogaczy. 

3. Członkowi koła zapraszającemu gościa na polowanie zbiorowe zwiększa się w 
danym miesiącu składkę o 20.- zł za każdego zaproszonego gościa, płatną nie 
później niż do momentu zakończenia polowania. 

4. Zapis ust.3 nie dotyczy zaproszonych na polowania przedstawicieli ALP i PZŁ. 



5. Za gości w terenie obwodu podczas polowania odpowiada osoba zapraszająca, a 
przy sprzedaży komercyjnej osoba wyznaczona przez zarząd koła. 

 
§ 4 

1. Wysokość opłaty zamiennej za niewykonane godziny prac gospodarczych wynosi 10 
zł./godz. 

2. W przypadku braku możliwości wykonania obowiązkowych prac gospodarczych, każdy 
członek koła może uiścić opłatę przywołaną w ust.1 z góry za dany rok, zwalniając się z 
konsekwencji za nie wykonanie tych prac. 

3. Naliczenie godzin prac gospodarczych nie wykonanych przez poszczególnych członków 
koła dokonuje łowczy koła na dzień określony przez zarząd i podany komunikatem do 
wiadomości wszystkich członków koła. 

4. Zapłata za niewykonane godziny prac gospodarczych nastąpić musi w ciągu 14 dni od 
daty poinformowania członka o należności wynikającej z rozliczenia tych godzin. 

 

§ 4 

1. Wysokość ryczałtu za sprzedaż członkowi koła tusz zwierzyny drobnej pozyskanej przez 
niego wynosi 20.- zł. rocznie. 

2. Termin wpłaty ryczałtu przywołanego w ust.1 określony jest na 14 od daty otrzymania 
odstrzału na zwierzynę drobną lub od daty polowania zbiorowego, na którym myśliwy 
pozyskał zwierzynę drobną. 

 
§ 5 

 
1. Ilość członków koła nie może przekraczać 50 osób.   

2. Zarząd koła przyjmując zainteresowanych na staż kandydacki nie może wydawać 
promesy przyjęcia kandydata na członka, za wyjątkiem osób spokrewnionych lub 
spowinowaconych z członkiem koła o stażu w kole ponad 10 lat. 

 
 

 
 

    Sekretarz  Zgromadzenia                           Przewodniczący Zgromadzenia 
 
 
 

  
 


