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Załącznik nr 1 do Uchwały ZG PZŁ  

nr 27/2022 z dnia 27.01.2022 r 

 

Warunki przyznawania chłodni dla kół łowieckich w ramach programu 

„Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń 

(ASF)”. 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Główny PZŁ do NFOŚiGW w 

przedmiocie przyznawania chłodni kołom łowieckim, w którym określono zasięg o 

charakterze ogólnopolskim z pierwszeństwem dla kół łowieckich, których obwód 

łowiecki znajduje się na obszarach objętych ograniczeniami I lub II lub III zgodnie z  

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1714 z dnia 24 września 2021 r., 

ustala się warunki konieczne dla ubiegania się o przedmiot przetargu:  

Warunki: 

1. Chłodnie mogą być wykorzystywane do przetrzymywania tusz dzików 

podejrzanych o zakażenie wirusem ASF. 

2. Transport chłodni do miejsca docelowego leży po stronie Koła Łowieckiego. 

3. Podłączenie instalacji elektrycznej i wodnej leży po stronie Koła 

Łowieckiego. 

4. Serwis po okresie gwarancyjnym leży po stronie Koła Łowieckiego. 

5. Koło musi spełnić wymagania dla punktów przetrzymywania tusz 

odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach objętych restrykcjami 

w związku z ASF, zgodnie z „Wytycznymi odnośnie stosowania zasad 

bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania 

próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarach 

objętych restrykcjami w związku z ASF”.  

6. Koło Łowieckie nie otrzymało wcześniej chłodni sfinansowanej ze środków 

NFOŚiGW, 

7. Zarząd Koła złoży pisemny wniosek o przekazanie chłodni wyłącznie na 

załączonym formularzu na adres mail chlodnie.nfos@pzlow.pl  (należy 

załączyć zeskanowany dokument),  

8. Wnioski można składać od momentu ukazania się informacji na stronie 

www.pzlow.pl/. Aktualna ilość dostępnych chłodni będzie aktualizowana na 

bieżąco na stronie www.pzlow.pl/ 

9. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. 

 

. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały ZG PZŁ 

nr 27/2022 z dnia 27.01.2022 r 

 

Wniosek o przyznanie chłodni w ramach programu „Ograniczenie rozprzestrzeniania 

się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”. 

WNIOSEK WYPEŁNIAMY CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI 

 

Koło łowieckie: 

Nazwa Koła:……………………………………………………………….… Nr. Koła…..… 

Adres Koła:………………………………………………………………………………...…. 

Siedziba Koła:…………………………………………………………….…………..……… 

Zarząd Okręgowy:…………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona do kontaktu:………………………………………………………... 

Telefon: …………………………………E-mail: ……………………………………...……. 

składa wniosek na chłodnię w ramach programu „Ograniczenie rozprzestrzeniania 
się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”. Oświadczamy, że nasz obwód 

nr …….. leży / nie leży* na obszarze objętym ograniczeniami ……………. (obszar 

I,II,III – wypełniają koła leżące na obszarach) na terenie 
gminy……………………………………. 

Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymaliśmy chłodni sfinansowanej ze 
środków NFOŚiGW. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przyznawania chłodni i w pełni 
przyjmujemy je do stosowania. 

* - skreślić niepotrzebne 

 

 

 

…………………………………                           …………………………………………… 

Data  Podpis członków 

Zarządu reprezentujących koło 


