Nadleśnictwo Maskulińskie
Oferta sprzedaży polowań indywidualnych na Mazurach na jelenie,
dziki w sezonie łowieckim 2018/2019
Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie serdecznie zaprasza
myśliwych krajowych do wzięcia udziału w polowaniach na ternie Ośrodka Hodowli
Zwierzyny Lasów Państwowych naszego Nadleśnictwa. Będzie to okazją do przeżycia
wielu emocji związanych z polowaniem na grubego zwierza, poznania i podziwiania
uroczych zakątków Puszczy Piskiej wraz z pięknymi jeziorami mazurskimi, poznania
wielu ciekawych osób jak również udziału w ceremoniale myśliwskim i tradycjach
łowieckich.
1. Jelenie byki wg kryteriów odstrzału dla Rejonu Hodowlanego Puszczy Piskiej
Termin polowania: 21.08.2018 – 28.02.2019.
W pierwszych dniach sezonu polowań są duże szanse spotkania dojrzałych i
kapitalnych byków, które z czasem rozchodzą się na rykowisko trwające w
naszych warunkach do połowy października. Z końcem rykowiska do chmar
żeńskich dołączają ponownie stare byki czując się bezpieczniej w chmarze.
Miesiące listopad i grudzień są czasem odpoczynku po rykowisku jak również
intensywnego żerowania na oziminach, rzepakach i łąkach śródleśnych gdzie
podczas porannej lub wieczornej zasiadki można spotkać ciekawego byka.
Zimą w styczniu i w lutym jest dużo możliwości na spotkanie chmar byków
podążających na karmowiska i wracających z nich do dziennych ostoi oraz
żerujących na wrzosowiskach nawet w południe.
Opłata za polowanie:
– organizacja polowania – 235,00 PLN za 1 dzień od myśliwego
( przygotowanie łowiska, sporządzenie dokumentacji, zapewnienie na czas
polowania podprowadzającego, poszukiwanie strzelanej zwierzyny, patroszenie
i transport upolowanej zwierzyny, oprawa myśliwska, preparacja trofeum oraz
ocena prawidłowości odstrzału i wstępnej wyceny medalowej, wydanie
certyfikatu na wieniec medalowy w ciągu 14 dni od daty dokonania odstrzału)
– postrzelenie byka – 2220,00 PLN
– odstrzał byka – trofeum: wieniec i grandle; opłata w/g wagi wieńca wraz z
czaszką, kością nosową i potyliczną ważonego po 24 h od zakończenia
preparacji według cennika podanego w Załączniku Nr 1.
3. Dziki, jelenie łanie i cielęta, drapieżniki
Terminy polowań na dziki: 01.10.2018– 28.02.2019
Jesienią i zimą z podchodu lub z zasiadki na łąkach, nęciskach zwłaszcza w
księżycowe noce.
Termin polowań na jelenie łanie: 01.10.2018 – 15.01.2019
na jelenie cielęta: 01.10.2018 – 28.02.2019
Sposób polowania podobnie jak na jelenie byki
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Opłata za polowanie:
– organizacja polowania – 100,00 PLN za 1 dzień od myśliwego
( przygotowanie łowiska, sporządzenie dokumentacji zapewnienie na czas
polowania podprowadzającego, poszukiwanie strzelanej zwierzyny, patroszenie
i transport upolowanej zwierzyny, oprawa myśliwska)
– postrzelenie dzika
– 100,00 PLN
– postrzelenie łani lub cielaka – 100,00 PLN

– opłata za odstrzał dzików, jeleni łań i cieląt
wg cennika podanego w Załączniku Nr 1
– odstrzał drapieżników bez opłat i limitu ilościowego

2. Oferta nasza skierowana jest do myśliwych indywidualnych oraz do grup
myśliwskich składających się z maksymalnie 4 osób. Nadleśnictwo nie
organizuje polowań indywidualnych o okresie 23.12.2018 – 27.12.2018.
Zakwaterowanie, wyżywienie i transport w łowisku w zakresie własnym
myśliwych.
Zamówienie polowania na wzorze druku do pobrania, w przypadku zamówienia
polowania na jelenia byka należy wpisać wagę wieńca. Razem z zmówieniem prosimy
przesłać wypełnione oświadczenie na druku do pobrania. Zamówienie wraz z
oświadczeniem można przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres
Nadleśnictwa Maskulińskie. Po otrzymaniu zamówienia Nadleśnictwo pisemnie
potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji a w przypadku zamówienia polowania na
jelenia byka wyliczy
kwotę zaliczkę wartości 100 % zamówienia tj za ilość dni
polowania i za wagę wieńca jelenia byka określoną w zamówieniu wg podanego
cennika, którą myśliwy przed polowaniem wpłaci na konto Nadleśnictwa Maskulińskie
PKO BP 44 1020 4753 0000 0402 0047 4064 z dopiskiem „Zaliczka za polowaniem
imię i nazwisko” lub w kasie Nadleśnictwa w godz. 7-15 w dni robocze. Wszystkie
ceny podane są z 23 % podatkiem VAT
Pozostałe dane, takie jak seria i numer dowodu osobistego, numeru pozwolenia na broń
lub europejskiej karty broni, numeru legitymacji PZŁ z numerem uprawnień selekcjonera i
przynależnością
do
ZO
PZŁ,
proszę
przesłać
mailowo
(maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl) lub pocztą (ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida).
Przed rozpoczęciem polowania na jelenia byka sporządzona zostanie umowa
pomiędzy myśliwym a Nadleśnictwem, z której jasno będzie wynikać jakie
świadczenia przysługują myśliwemu i w jaki sposób zostanie rozliczona całość
polowania. Po zakończeniu polowania sporządzony zostanie protokół z
polowania dla każdego myśliwego, na podstawie którego zostanie sporządzona
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faktura za całość polowania. Dodatkowych informacji dotyczących polowań
udziela leśniczy ds łowieckich Witold Kawecki, tel. 509 700 620
Serdecznie zapraszamy, z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Załączniki: 1. Cennik za odstrzał jeleni byków, łań, cieląt oraz dzików
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