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Zarządu

Uchwała Nr 4112006
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w sprawie
zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów
łowieckich

ZarządGłówny Polskiego ZwiązkuŁowieckie go, działając w oparciu o § 113

pkt 10 Statutu Zrzeszenia, stanowi co następuje:

§

1,

1. Organem Polskiego Związku Łowieckiego właściwymdo zgłoszenia wniosku
owydzieżawienie obwodu łowieckiego jest - poza przypadkiem wymienionym

w § 4 ust. 1 i § 5 zarząd okręgowy, właściwyze w7ględu na połozenie obwodu.
wydzierżawienie obwodu łowieckiego kieruje
podanie do zarządu okręgowego, o ktorym mowa w ust. 1, nie pózniej niz
w terminie 6 tygodni przed upływem terminu wygaśnięcia dotychczasowej umowy
dzierżawy obwod u łowieckiego.
Jezeli obwod łowiecki połozony jest na terenie innego okręgu niz okręg, na

2, Koło łowieckie ubiegające się o
3.

4.
5.

terenie którego znajduje się siedziba koła, do podania o wydzieżawienie
obwodu, koło łowieckie powinno dołączyc opinię zauądu okręgowego,

właściwegodla siedziby koła.
Jeżeli obwód łowlecki obejmuje obszary gruntu pozostającew zarządzie organów
wojskowych lub puydzielone tym organom do wykorzystania, należy do podania
o wydzierżawienie obwodu łowieckiego dołączyć zgodę tych organów na
wydzierżawienie obwodu łowieckiego.
Do podania o wydzierzawienie obwodu łowieckiego, koło łowieckie dołącza także
opinię, o których mowa w ań. 29 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

§2,
Opinia, o ktorej mowa w §1 ust. 9 powinna w szczególności zawierać dane
dotyczące liczby członkow, w tym "macierzystych, ilości,charakteru i miejsca
połozenia dzieżawionych obwodow łowieckich, wyniki przeprowadzonych kontroli.
§3,

Zarządy okręgowe PZŁ wymienione w §1 ust. 1 obowiązane są pży rozpatrywaniu
podań koł łowieckich o wydzierżawienie obwodow łowieckich stwierdzić we wniosku
o wydzieżawienie, ze jest ono uzasadnione z uwagi na:
1 ) właściwiep rowad zoną przez koło gospoda rkę popu lacjam i a uierzątłownych
2) zatrudnienie bądź powołanie pzynajmniej jednego straznika łowieckiego na
terenie obwodu łowieckiego, o dzieżawę którego koło się ubiega;
3) uregulowanie czynszu dzierzawnego oraz odszkodowań łowieckich za rok
ubiegły i lata popzednie;
4) pzestrzeganie w kole dyscypliny organizacyjnej, zasad etyki i dobrych obyczajow
łowieckich,
atakże stwierdzenie:
5) że o obwód łowiecki nie ubiega się inne koło łowieckie.
;

§4,

1, W przypadku gdy o wydzierżawienie obwodu łowieckiego ubiegają się dwa

lub

więcej'koł ło*i"Ókich, organem właściwymdo zgłoszenia wniosku jest Zarząd
Główńy pZŁ. Zarząd Główny PZŁ właściwymjest takze do złożenia wniosku
jedno koło
w przypadku, gdy o- wydzieżawienie obwodu łowieckiego ubiega się
łowieóiie, ;edńań stańowisko zarządu okręgowego właściwegodo wYstąPienia

2.

z wnioskiem jest stanowiskiem negatywnym.
w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1zarząd okręgowy, właściwydla połozenia
obwodu, niezwłoczni" _ po upływie terminu określonego w § 1 ust 2 przesyła
Zaządowi Głównemu podania ubiegających się kół łowieckich lub koła

łowieókiego wraz z wymaganymi Ópiniami i ewentualnym wskazaniem
dzierżawĆy bądźuzaŚadnien'lem negatywnej opinii o kandYdacie do
wydzierżawien ia obwod

u

.

§5.

Organem właściwymdo złożenia wniosku o wydzierzawienie obwodu łowieckiego
jest Zarząd
w przypadku określonym w ań. 28 ust. 1a ustawy Prawo łowieckie
Głowny PZŁ,

§6.

1, pzy

2.

składaniu wniosku o ponowne wydzierżawienie obwodu łowieckiego nalezY
pzóstrzegać zawartej w ań. 29 ust.2 ustawy Prawo łowieckie zasadY, Że
dotychczJsowemu dzierżawcy pzysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowY na
dalszy okres.
Nie przyznanie dotychczasowemu dzieżawcy pienruszeństwa w wydzierŻawieniu
obwodu łowieckiego moze wystąpić jedynie w przypadku nie spełnienia Przez
dzieżawcę wymogów ustalonych w § 3 pkt 1 do 4.

§7.

Wnioski o wydzierzawienie obwodów łowieckich podpisują, na mocy udzielonego im
p ełn o m ocn ctwa u rzęd u j ący czło n kowie zarządow o kręg owyc h,
i

§8.
Traci moc zaządzenie Zarządu Głownego PZŁ z dnia 16 maja 2006 r, w sPrawie
trybu ubiegania się o wydzierżawienie obwodow łowieckich przez koła łowieckie
i ńne orgańy pZŁ oiaztrybu postępowaniazarządów okręgowych w tych sPrawach.

Przewodniczący
Zarządu Głównego PZŁ
dr Lech Bloch

