KOŁO ŁOWIECKIE "RYŚ" ŻARY
Ul. Sportowa 9
68-200 Żary

OŚWIADCZENIE
O PRZEPROWADZENIU OGLĘDZIN TUSZY ODSTRZELONEJ ZWIERZYNY Nr ___
CZĘŚĆ A

[1)]

[ 2), 3) ]

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: zwierzę(ta) łowne (gatunek)____________________________________
w liczbie (szt.) ______ odstrzelone w dniu _____________ o godz. ______ w (miejsce) _________________,
( obwód 209, nr rewiru ______ ):
1) bezpośrednio przed odstrzeleniem nie wykazywało(y) żadnego nietypowego zachowania;
2) zostało(y) poddane oględzinom, podczas których nie stwierdzono występowania żadnych nietypowych cech;
3) zostało(y) odstrzelone w miejscu, co do którego nie ma podejrzeń o skażenie środowiska.

____________________________
( miejsce i data )

____________________________________________
( imię i nazwisko myśliwego nr tel. ________________ )

CZĘŚĆ B [ 3), 4) ]
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: zwierzę(ta) łowne (gatunek) ___________________________________
w liczbie (szt.) ____ odstrzelone w dniu _____________ o godz. ________ w (miejsce) _________________,
(obwód 209, nr rewiru ______ ):
1) bezpośrednio przed odstrzałem [ 5) ]:
a) zachowywało(y) się w sposób wskazujący podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.
b) wykazywało(y) następujące zaburzenia w zachowaniu lub poruszaniu się:
- apatię;
- pobudzenie;
- brak bojaźliwości lub inne nietypowe dla gatunku zachowanie;
- sztywność kończyn;
- chwiejny chód.
2) zostało(y) poddane oględzinom, podczas których stwierdzono: [ 5) ]
a) obecność ciał obcych w żołądku lub jelitach;
b) znaczną ilość gazu w żołądku lub jelitach (wzdęcie żołądka lub jelit);
c) obecność zmian zapalnych żołądka lub jelit: przekrwienie, obrzęk, rozpulchnienie, guzki pasożytnicze
lub wybroczyny;
d) inne zmiany.
__________________________________________________________________________________
3) zostało odstrzelone w miejscu, co do którego istnieje podejrzenie skażenia środowiska [ 5) ]

_____________________________
( miejsce i data )

____________________________________________
( imię i nazwisko myśliwego nr tel. ________________ )

UWAGI (ODNIESIENIA) :
1) Dołączone do tuszy odstrzelonego zwierzęcia oświadczenie jest przekazywane do punktu skupu, zakładu przetwórstwa
dziczyzny, zakładu prowadzącego działalnopść marginalną, lokalkną i ograniczoną lub do miejsca sprzedaży bezpośredniej.
2) Wypełnia się w przypadku, gdy są spełnione warunki wymienione w pkt 1 - 3.
3) W przypadku wypełnienia części A przekreśla się część B, w przypadku wypełnienia części B przekreśla się część A.
4) Wypełnia się w przypadku, gdy nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w części A w pkt 1 - 3.
5) Zakreślić właściwą odpowiedź kółkiem.
6) wymienić, jeżeli jest to konieczne.

