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Olsztyn, dnia 9.04.2018 r.

Informujemy, że dnia 13.04.br. (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Leśnej 8
odbędzie się spotkanie z Prezesami kół łowieckich Okręgu Olsztyńskiego, poświęcone w głównej
mierze problematyce związanej z procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.
***
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. –
nowelizującej Prawo łowieckie, która wprowadziła zmiany m.in. w problematyce związanej
z procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, informujemy, iż podmiotem właściwym
do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest obecnie
organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce
wystąpienia szkody. Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły, składające się
z przedstawicieli gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na
terenie którego wystąpiła szkoda. Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz
obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych ze
względu na miejsce wystąpienia szkody. Zatem zaleca się aby wnioski o szacowanie szkód, które będą
wpływały do kół łowieckich, były niezwłocznie zwracane zainteresowanym (wnioskodawcom),
ze wskazaniem właściwego podmiotu, do którego powinny być kierowane.
Jednocześnie zalecamy aby wraz ze zwrotem ww. wniosku, w miarę możliwości, niezwłocznie
powiadomić wnioskodawcę ( telefonicznie, sms-em) o zwrocie przesłanego wniosku i o jego właściwym
adresacie.
***
Przypominamy o konieczności przekazania Wójtom/Burmistrzom gmin, na terenie których
położone są obwody łowieckie koła, adresu, na który organ wykonawczy gminy ma przesyłać do koła
zawiadomienia o terminie i miejscu szacowania szkody łowieckiej.
***
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. –
nowelizującej Prawo łowieckie, przypominamy kołom łowieckim o umieszczeniu w porządku obrad
walnych zgromadzeń punktu dotyczącego wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
***
W załączeniu przesyłamy uchwałę Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej z dnia 22.03.2018 r.
w sprawie określenia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej oraz kryteriów odstrzału sarny
europejskiej obowiązujących na terenie olsztyńskiego Okręgu PZŁ.

* **
AKŁ "Darz Bór" w Olsztynie oferuje do sprzedaży topinambur. Zamówienia przyjmuje
Kol. Wojciech Strumiłło, tel.695 181 808. Odbiór z Łężan k. Świętej Lipki.
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