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§1
Państwowe
współpracę

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki deklarują
w sprawach dotyczących łowiectwa, a w szczegó l ności w następującym zakresie:

1. Opracowania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (WŁPH) na lata 20 17 2027.
2. Wznowienia umów na dzierżawę obwodów łowieckich leśnych oraz kategoryzacj i
tych obwodów na lata 2017 - 2027.
3. Ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków
bytowania zwierzyny.
4. Promocji łowiectwa w społeczeństwie.
5. Rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej.
§2
Porozumiewają ce się

strony zobowiązują

się

do:

I.
Dyrektor Generalny Lasów Państwo\.\lych .
1. Zobligowania dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych do powołania
zespołów ds. opracowania WŁPH w trybie trójstronnych porozumień zawartych
pomiędzy dyrektorami RD LP, właściwymi samorządami wojewódzkimi i okręgami
PZŁ.

2. Zobligowania dyrektorów Regionalnych Dyrekcji asów Państwowych do powołania
zespołów ds. kategoryzacji obwodów łowieckich leśnych, w trybie trójstronnych
porozumień zawartych pomiędzy dyrektorami RDLP, właściwymi samorządami
wojewódzkimi i okręgami PZŁ.
3. Zobligowania dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych do
koordynacji, we współpracy z przewodniczącymi ZO PZŁ, ustalenia liczebności
zwierzyny grubej w łowieckich rejonach hodowlanych
4. Zobowiązania dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych do ścisłej
współpracy z właściwymi ZO PZŁ w procesie wznawiania umów na dzierżawę
obwodów łowieckich l eśnych, na Iata 2017 - 2027.
5. Zobowiązania dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych , w ramach
umocowania zawartego w Statucie PGL LP, do zapewnienia ścisłej współpracy
pomiędzy nadleśniczymi i dzierżawcami obwodów łowieckich w zakresie poprawy
warunków bytowania zwierzyny.

6.

z Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie promocji i kreowania
pozytywnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie, w tym propagowania
zwiększenia spożycia dziczyzny oraz zobligowania dyrektorów Regionalnych
Dyrekcji Lasów Państwowych do działania w tym zakresie.

n.

Polskiego Związku Łowieckiego.
ZO PZŁ do ścisłej współpracy z właściwymi
dyrektorami RDLP w zakresie opracowywania wieloletnich łowieckich planów
hodowlanych, w ramach pracy zespołów powołanych w tym celu przez dyrektorów
RDLP.
Zobowiązania przewodniczących ZO PZŁ, a za ich pośrednictwem przedstawicieli
dzierżawców obwodów łowieckich oraz kierowników ośrodków hodowli zwierzyny
do ścisłej współpracy w zakresie ustalania kategorii obwodów łowieckich leśnych, w
ramach pracy zespołów powołanych w tym celu przez dyrektorów RDLP.
Zobowiązania przewodniczących ZO PZŁ, a za ich pośrednictwem dzierżawców
obwodów łowieckich oraz kierowników ośrodków hodowli zwierzyny do aktywnego
włączenia się w proces liczenia zwierzyny grubej w łowieckich rejonach hodowlanych
koordynowany przez właściwego dyrektora RDLP.
Zobowiązania przewodniczących ZO PZŁ do ścisłej współpracy z właściwymi
dyrektorami RDLP w procesie wznawiania umów na dzierżawę obwodów łowieckich
leśnych, na lata 2017 - 202 7.
Zobowiązanja przewodniczących ZO PZŁ, a za ich pośrednictwem dzierżawców
obwodów łowieckich oraz kierowników ośrodków hodowli zwierzyny do ścisłej
współpracy z właściwymi nadleśniczymi w zakresie poprawy warunków bytowania
zwierzyny (zakładanie poletek łowieckich, wprowadzanie drzew owocodajnych,
tworzenie ostoi dla zwierzyny itp.).
Współpracy z Lasami Państwov.ryrni w zakresie promocji i kształtowania
pozytywnego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie , w tym propagowania
zwiększenia spożycia dziczyzny oraz zobligowania przewodniczących ZO PZŁ do
działania w tym zakresie.
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5.

6.

Współpracy

Przewodniczący Zarządu Głównego

Zobowiązania przewodniczących

§3
Porozumiewające się

strony zobowiązują się do wspólnego wypracowywania
propozycji rozwiązywania wszelkich problemów związanych z realizacją zadań z
zakresu gospodarki łowieckiej , wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w
zakresie: opracowania i realizacji wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,
dzierżawy obwodów łowieckich , ochrony i k ztałtowania środowiska przyrodniczego
na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, poprzez doraźne spotkania
zespołów ludzkich wskazanych odpowiednio przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych i Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku
Łowieckiego .

§4

Porozumienie podlega publikacji na stronach internetowych LP i PZŁ oraz pismach
branżowych: „Głos lasu" i , Łowiec Polski".

§5
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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