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Opole, 1 sierpnia 2016 r.
KOŁA ŁOWIECKIE
Wszystkie

KOMUNIKAT Nr 3 / 2016
I. USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – PRAWO ŁOWIECKIE
w zakresie SZACOWANIA i WYPŁATY ODSZKODOWAŃ za szkody w plonach i płodach rolnych
wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz utworzeniu FUNDUSZU ODSZKODOWAWCZEGO
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż po krętej drodze procedowania nowelizacji tekstu ustawy w zakresie
szacowania i wypłaty odszkodowań za wyrządzone szkody w plonach i płodach rolnych oraz utworzeniu tzw.
Funduszu Odszkodowawczego, przekazuje w załączeniu tekst znowelizowanej ustawy, która wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2017 r. ( Załącznik nr 1 ).
Biorąc pod uwagę nasze oczekiwania, należy zaznaczyć ujednolicenie odpowiedzialności za szkody łowieckie
przez Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę oraz jednoznaczny wkład finansowy dzierżawców obwodów
łowieckich na podstawie wielkości pozyskania zwierzyny w RPŁ.
ZO PZŁ w Opolu działając na podstawie § 133 ust. 9 i 10 Statutu Zrzeszenia PZŁ, w porozumieniu z Wojewodą
Opolskim na podstawie pisma IN.III.7123.14.2016.JS z 25 lipca 2016 r. wobec wdrożenia bezkolizyjnej procedury
egzekwowania wyżej przytoczonej ustawy oraz właściwego przygotowania służb wojewody do wykonywania
nowych zadań, wnosi do dzierżawców obwodów łowieckich o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie
do 20 sierpnia 2016 r. n/w informacji zgodnie z zawartym wzorem tabelki będącej załącznikiem do pisma
IN.III.7123.14.2016.JS z 25 lipca 2016 r. - ( Załącznik nr 2 ) dotyczącej m.in.:
1.

Ilości szkód łowieckich zgłaszanych do koła ( sporządzonych protokołów szacowania szkód ) dla obwodu
łowieckiego z uwzględnieniem rodzaju upraw, okresu ( miesiąca ) w którym wystąpiły, powierzchni szkody
/ha/ całkowitej i zredukowanej.

2.

Wysokość wypłaconych odszkodowań za szkody na poszczególnych obwodach.

3.

Ilość osób zaangażowanych w szacowanie zgłaszanych szkód.

4.

Koszty poniesione przez koła w związku z wykonywaniem czynności szacowania strat.

Powyższe dane informacje winne obejmować lata 2014, 2015 oraz I połowę 2016 r.
Ponadto koła łowieckie są zobowiązane do przekazania informacji o członkach kół łowieckich przeszkolonych
z zakresu szacowania szkód łowieckich oraz przedstawiając właściwe zaświadczenia o ukończeniu kursu /
szkolenia lub nabyciu dodatkowych uprawnień z zakresu likwidacji szkód łowieckich itp. ( kserokopie bądź
skany ).
Dane prosimy przekazywać bezpośrednio na poniższy adres e-mail z zachowaniem w/w terminu:
E-mail: j.kowalski@pzlow.pl; zo.opole@pzlow.pl .
Prosimy o poważne potraktowanie zagadnienia, które ułatwi służbom wojewody jego merytoryczne oraz
logistyczne przygotowanie i wdrożenie w życie.

Zaznaczamy, iż zgodnie z Okólnikiem nr 24/O/16 ZG PZŁ w Warszawie należy mieć na uwadze, iż w
nawiązaniu do pisma Ministra Środowiska - Znak sprawy DLP – VIII – 670 – 9 2016 z 1 czerwca 2016 r.
( Załącznik nr 3 ), przed wejściem w życie nowej ustawy opisywanej w przedmiotowym piśmie należy wzmożyć
szczególny nadzór nad procesem szacowania szkód łowieckich i mobilizację myśliwych do ich ograniczania.
Ponadto dla potrzeb ZO PZŁ w Opolu w nawiązaniu do powyższej tematyki proszę o przesłanie informacji na
adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl zgodnie z n/w wzorem:

L.p.

Nazwisko i imię

Wykształcenie

Staż
w szacowaniu szkód

KŁ
Rejon szacowania ( Powiat – Gmina )

II. OCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH oraz KRYTERIA ODSTRZAŁU SAMCÓW ZWIERZYNY
PŁOWEJ

Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, iż w przypadku odstrzału samców zwierzyny płowej tj. Jelenie i Daniele
byki oraz Sarny kozły dokonanych przez myśliwych zagranicznych i komercyjnych krajowych, prosimy
organizatora polowania o podanie terminu zakończenia polowania zarówno indywidualnego jak i zbiorowego
przynajmniej na 24h przed jego zakończeniem, celem dokonania oceny prawidłowości odstrzału przez komisję
powołaną na podstawie § 133 ust. 20 Statutu Zrzeszenia PZŁ zgodnie z art. 42d. Ustawy Prawo łowieckie z dnia
13 października 1995 r. z późn. zm.
Z ramienia ZO PZŁ w Opolu odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie oceny jest Kol. Jan
KOWALSKI – St. Instruktor ZO PZŁ w Opolu; członek Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich
przy ORŁ w Opolu tel. mob. 505 755 609 lub tel. 77 453 84 56/57;
 Ponadto wyjaśniamy, na dzień dzisiejszy obowiązują Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt
łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału –
Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. – Stanowiące Załącznik do Uchwały NRŁ nr 57/2005
z dnia 22 lutego 2005 r.
Nowe zasady uchwalone przez NRŁ w Warszawie – Uchwałą nr 14 / 2015 z 15 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy
ocenie zgodności odstrzału, wejdą w życie z dniem wejścia nowych przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. z późn. zm.
o czym poinformujemy dzierżawców obwodów łowieckich.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż zgodnie z uchwałą zjazdową
Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ z 2015 r. coroczne „Hubertowiny Opolskie”, w tym roku odbędą się na
terenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w dniu 5 listopada 2016 r. ( sobota).
Ponadto n/w koła łowieckie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami organizują polowania zbiorowe na terenie
swoich obwodów łowieckich dla zaproszonych gości i członków KŁ.
Szczegółowy plan obchodów Hubertowskich na szczeblu okręgowym prześlemy w późniejszym terminie.
Organizacja Hubertowin Opolskich - 5 listopada 2016 r. ( sobota ):
1. KŁ nr 1 „Hubert” BRZEG,
2. KŁ nr 5 „Leśnik” BRZEG,
3. KŁ nr 6 „Odyniec” KARŁOWICE,
4. KŁ nr 2 „Zagajnik” SZKLARY,
5. KŁ „Szarak” GRODKÓW,
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6. KŁ nr 2 „Bór” NAMYSŁÓW,
7. KŁ nr 3 „Łoś” NAMYSŁÓW,
8. KŁ nr 1 „Hubertus” OPOLE,
9. KŁ nr 4 „Knieja” OPOLE,
10. KŁ nr 14 „Dzik” POKÓJ,
11. OHZ PGL LP N-ctwo BRZEG.
 W związku z upływem 31 marca 2017 r. okresu dzierżaw obwodów łowieckich leśnych i polnych, zwracamy
szczególną uwagę kołom łowieckim na elementarne zasady prawidłowo prowadzonej gospodarki łowieckiej
zgodnej z zapisami obowiązującej ustawy oraz warunków umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, która
będzie brana pod uwagę w rozpatrywaniu podań o wydzierżawienie danego obwodu łowieckiego, po
uprzednim przeprowadzeniu właściwej kategoryzacji. Zwraca się uwagę również na realizację RPŁ w
odniesieniu do WŁPH na lata 2007-2017, które to w powiązaniu z nowelizacją Ustawy Prawo łowieckie w
zakresie szkód łowieckich i Funduszu odszkodowawczego będzie wymagała sprecyzowania i dostosowania
wielkości budżetu na najbliższych WZ w zakresie składek tytułem w/w funduszu.
 W załączeniu ( Załącznik nr 4 ) przesyłamy pismo Komisji Europejskiej w sprawie wystąpienia CWD u
renifera oraz dwóch łosi na terenie Norwegii z poleceniem przekazania kołom łowieckim, gdyż
niebezpieczeństwo zawleczenia tej chronicznej choroby w wyniku importu nieprzetworzonego moczu
jeleniowatych używanych jako przynęta
( wabik ) może mieć miejsce podczas udziału w polowaniach myśliwych dewizowych ze Skandynawii.
Prosimy o zwrócenie uwagi na powyższy fakt.
 W celu aktualizacji i ujednolicenia danych kontaktowych a tym samym uwzględnienia zmian osobowych po
odbytych WZ w 2016 r. w związku z modyfikacją systemu informatycznego PZŁ w zakresie finansowoksięgowym, proszę o czytelne wypełnienie załączonej tabelki ( Załącznik nr 5 ).
W razie pytań w omawianym zakresie prosimy o kontakt z biurem ZO PZŁ w Opolu.
Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

Wykonano 5 egz. - J.K.
Otrzymują:
1 egz. - adresat ( KŁ - Wszystkie )
Do wiadomości :
2 egz. - ORŁ w Opolu – członkowie
3 egz. - ZO PZŁ w Opolu – członkowie
4 egz. - PGL LP Nadleśnictwo BRZEG, NAMYSŁÓW, KLUCZBORK, KUP, TURAWA, OLESNO, STRZELCE OPOLSKIE, RUDZINIEC,
PGL LP Nadleśnictwo RUDY RACIBORSKIE, KĘDZIERZYN, PRUDNIK, PRÓSZKÓW, TUŁOWICE, OPOLE, LZD SIEMIANICE
PGL LP Nadleśnictwo ZAWADZKIE, RDLP Katowice.
5 egz. - a / a Komunikat 3 / 2016
Załączniki - 11 stron :
1. Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie - Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923,
1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615 i 846.
2. Tabelka do wypełnienia będąca załącznikiem do pisma IN.III.7123.14.2016.JS z 25 lipca 2016 r.
3. Minister Środowiska - Znak sprawy DLP-VIII-670-9-2016 z 1 czerwca 2016 r.
4. Pismo ZG PZŁ w Warszawie L.dz. 287 / HZ/2016 z 5 lipca 2016 r. wraz z pismem Komisji Europejskiej w sprawie wystąpienia CWD u
jeleniowatych na terenie Norwegii.
5. Skład osobowy Zarządu KŁ - Aktualizacja na dzień ....
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