
Porozumienie w ramach projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie  

OSO ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” 

 …………………………………………… 

 

Załącznik nr 6 

WZÓR 
Porozumienie o współpracy  

zawarte w dn. …………. 2012 r.  

 

§ 1. Strony porozumienia 

Koło Łowieckie …………… w …………………., …………………….. reprezentowane przez: 

 …………………………………, 

 ………………………………… 
zwane dalej Kołem 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa-Wejmutka, 17-230 Białowieża, NIP: 543-11-81-345 (adres 

do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) reprezentowane przez: 

 …………………………………., 

 ………………………………….. 
zwane dalej PTOP. 

 

§ 2. Cel porozumienia 

Celem porozumienia jest realizacja programu ochrony cietrzewia poprzez odstrzał lisa, jenota, kuny i norki 

amerykańskiej na terenie obwodu łowieckiego: nr ………………………….. okręgu PZŁ Białystok 

zlokalizowanych w obrębie ostoi cietrzewia ………………………………... 

 

§ 3. Realizacja porozumienia 

1. Strony porozumienia podejmują współpracę w ramach projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, który realizowany będzie 

przez PTOP. 

2. Przedmiotowe działania współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. W ramach przedmiotowego projektu na terenie ostoi cietrzewia ……………… planowane jest wykonanie 

redukcji drapieżników, tj.: lis, jenot, norka amerykańska i kuna. Planowana liczba odstrzału ww. drapieżników 

w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 września 2014 r. wyniesie ………. 

4. Odstrzał będzie prowadzony przez członków Koła. 

5. Do każdej odstrzelonej sztuki drapieżnika myśliwy Koła dołączy informację o: dacie, miejscu odstrzału oraz o 

pozyskanym gatunku drapieżnika. 

6. Koło zobowiązuje się w ramach niniejszego porozumienia do wytypowania myśliwego – członka Koła do 

stałego kontaktu z przedstawicielem PTOP, który będzie koordynował realizację powyższego projektu. 

7. W ramach niniejszego porozumienia przedstawiciel PTOP w odstępach kwartalnych zobowiązuje się do 

odbioru od wytypowanego przedstawiciela Koła pozyskanej liczby ogonów odstrzelonych drapieżników.   

8. Strony ustalają, że PTOP zobowiązuje się do odbioru ww. dowodów odstrzału drapieżnika (ogonów) w 

terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od przedstawiciela Koła. 

9. Za każdą odstrzeloną sztukę ww. drapieżników ustalona zostaje odpłatność w wysokości …………… złotych 

brutto (słownie: ………………………..).  
 

§ 4. Termin realizacji 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez PTOP środków finansowych z CKPŚ i NFOSiGW 

oraz podpisana niniejszego porozumienia przez Koło i PTOP. 

2. Porozumienie zostaje rozwiązane z dniem 31 września 2014 roku.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
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POLSKIE TOWARZYSTWO  

OCHRONY PTAKÓW 

KOŁO ŁOWIECKIE …………….. 

 


