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                                                                                                       Kolega  

              Prezes lub Łowczy  

 

                                KŁ - Wszystkie 

 

         

I. Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Prezydium ORŁ w Opolu działając na podstawie  

§ 133 Statutu Zrzeszenia PZŁ zwołuje na dzień 23 luty 2017 r. ( czwartek ) o godz. 16:00 naradę dla 

kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie województwa opolskiego, która 

odbędzie się w Sali herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 

- I piętro.   

 

Planowany program narady: 

1. Przedstawienie i omówienie prac nad tworzeniem Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych 

zgodnie  

z art. 8 ust. 3e Ustawy Prawo łowieckie 

2. Omówienie przebiegu inwentaryzacji zwierzyny w rejonach hodowlanych. 

3. Omówienie i przedstawienie planu przebiegu kategoryzacji obwodów łowieckich leśnych i 

polnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad 

kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz 

udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.  

4. Wydzierżawienie obwodów łowieckich na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2027 r. w 

związku z zakończeniem okresu ich obowiązywania z dniem 31 marca 2017 r.  

5.  Szkody łowieckie w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących aktów prawnych w związku z  

trwającymi pracami nad opracowaniem ostatecznej wersji Ustawy o szkodach łowieckich i 

Prawa łowieckiego.  

6.  Dyskusja, ewentualne uwagi i zakończenie narady.  

 

Ze względu na ważność omawianych tematów oraz ograniczoną liczbę miejsc OBECNOŚĆ 

OBOWIĄZKOWA jednego przedstawiciela koła.  

 

Czas trwania narady przewidujemy od godz. 16:30 - 18:00 ( 19:00 ).  
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II. W załączeniu przesyłamy również materiały:  

1. Informacja dotycząca postępowania ZO PZŁ i kół łowieckich w związku z zakończeniem 

obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich w dniu 31 marca 2017 r.  

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów 

łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców 

obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.  

3. Uchwała nr 41 / 2006 ZG PZŁz 29 listopada 2006 r. w sprawie zasad postępowania przy składaniu 

wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich 

4. Podanie o wydzierżawienie obwodu łowieckiego, które należy bezwzględnie złożyć do właściwego  

ZO PZŁ wraz z opiniami organów samorządowych zgodnych z Rejestrem powierzchniowym  z  

27 listopada 2013 r. ( w załączeniu – tylko e-mail ) do 3 marca 2017 r. ( drogą pocztową lub 

elektroniczną na n/w adres zo.opole@pzlow.pl lub j.kowalski@pzlow.pl ) . 

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór” 

 

 
Wykonano 3 egz. - J.K. 

Otrzymują:  

1 egz. - adresaci Wg. rozdzielnika i listy osobowej    

 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, Zarząd Województwa i Urząd Marszałkowski w Opolu,  

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu 

 Izba Rolnicza w Opolu,  

 ORŁ w Opolu i Zarząd Okręgowy PZŁ w CZĘSTOCHOWIE i OPOLU  

 RDLP Katowice, PGL LP Nadleśnictwo BRZEG, NAMYSŁÓW, KLUCZBORK, KUP, TURAWA, OLESNO, STRZELCE          

OPOLSKIE, RUDZINIEC, RUDY RACIBORSKIE, KĘDZIERZYN, PRUDNIK, PRÓSZKÓW, TUŁOWICE, OPOLE, ZAWADZKIE, 

LZD SIEMIANICE, 

 Starostwo Powiatowe w BRZEGU, GŁUBCZYCACH, K-KOŹLU, KLUCZBORKU, KRAPKOWICACH, NAMYSŁOWIE, NYSIE, OLEŚNIE,  

                                         OPOLU, PRUDNIKU, STRZELCACH OPOLSKICH.  

 

Do wiadomości:         

2 egz. - a /a   

mailto:zo.opole@pzlow.pl
mailto:j.kowalski@pzlow.pl

