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Olsztyn, dnia 17.02.2017 r.
Z dniem 31.03.2017 r. kończą się umowy dzierżawy obwodów łowieckich. W związku
z art. 28 ust 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz
Uchwałą nr 41/2006 ZG PZŁ z dnia 29 listopada 2006 r. Zarząd Okręgowy przesyła poniżej
instrukcję postępowania w czasie składania podań o wystawienie wniosków o dzierżawę
obwodów łowieckich leżących na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie.
Uwagi ogólne:
Druki podań do Zarządu Okręgowego o złożenie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich
polnych i leśnych zostały opracowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.
Ich wersja elektroniczna jest dostępna na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie
(www.pzlolsztyn.pl) w dziale druki. Podanie należy wypełnić na komputerze zastępując
wykropkowane miejsca odpowiednimi słowami i cyframi. Wypełnione podania należy
dostarczyć jak najszybciej do biura ZO PZŁ w Olsztynie. Dokumenty można dostarczyć
osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28.02.br. Koła zamiejscowe, mające siedzibę poza okręgiem olsztyńskim PZŁ do podania
załączają opinie macierzystego Zarządu Okręgowego PZŁ. Na podstawie prawidłowo
sporządzonych podań Zarząd Okręgowy wypełni wnioski na dzierżawę obwodów łowieckich,
które w pierwszych dniach marca br. zostaną dostarczone do właściwych Dyrektorów RDLP oraz
Starostów.
Uwagi szczegółowe do zastosowania przy wypełnianiu druku podania.
1. Wypełniając podanie o wydzierżawienie obwodu leśnego używamy wzoru zaadresowanego do
Dyrektora RDLP, a obwodu polnego do właściwego terytorialnie Starosty.
2. W miejscu informacji o powierzchni obwodu wstawiamy powierzchnię ogólną, zgodną
z rejestrem powierzchniowym obwodów łowieckich dostępnym w zakładce DRUKI na stronie
internetowej ZO PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl)
3. Podając informacje w pkt. 1-4 uzasadnienia podania podajemy dane uwzględniające stan
faktyczny na dzień wypełnienia podania.
4. Dane dotyczące wysokości wypłaconych odszkodowań podajemy za ostatnie 3 sezony, przy
czym za sezon 2016/17 odszkodowania wypłacone do dnia sporządzenia podania.
5. Należy zamieścić dane dotyczące kontroli prowadzonych w okresie ostatnich 10 lat (okres
ostatniej dzierżawy).

UWAGA !!!
Krótki termin realizacji powyższego zadania wymaga pełnej współpracy wszystkich
zainteresowanych stron. Zarząd Okręgowy jest w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim,
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Starostwami, w celu ujednolicenia zasad

postępowania i jak najsprawniejszego przeprowadzenia całej procedury wydzierżawiania
obwodów. Zgodnie z jednoznacznym stanowiskiem Zarządu Głównego PZŁ uzyskanie opinii
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej terytorialnie Izby Rolniczej leży
w gestii wydzierżawiających, czyli RDLP i Starostów. Z całą pewnością w interesie kół
łowieckich jest nawiązanie kontaktu i pełnej współpracy z Urzędami Gmin, Nadleśnictwami
i Starostwami w celu wzajemnej pomocy oraz monitoringu postępu prac na poszczególnych
etapach procedury (w szczególności dotyczy to sprawnego skompletowania opinii wszystkich
wójtów z gmin leżących w granicach obwodu łowieckiego).
***
Zarząd Okręgowy na podstawie art. 42 d, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZŁ zarządza
przeprowadzenie oceny prawidłowości odstrzału byków jeleni szlachetnych i danieli
pozyskanych w sezonie łowieckim 2016/2017 na terenie obwodów łowieckich leżących na
terenie działania ZO PZŁ w Olsztynie.
Ocena odbędzie się w dniach 04-12.03.br. zgodnie z zasadami organizacyjnymi
określonymi w zarządzeniu ZO PZŁ w Olsztynie z dnia 09.09.2015 r. w sprawie organizacji
ocen prawidłowości odstrzałów saren rogaczy oraz byków jeleni i danieli pozyskanych na terenie
obwodów łowieckich leżących na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ przez myśliwych członków PZŁ oraz myśliwych zagranicznych.
Łowczych Kół łowieckich informujemy jednocześnie, że aktualne Arkusze Oceny
Prawidłowości Odstrzału są dostępne na stronie www.pzlow.pl w dziale Hodowla, gospodarka,
polowanie w zakładce Wnioski i druki do pobrania
Harmonogram oceny prawidłowości odstrzału w poszczególnych rejonach przesyłamy
w załączeniu.
***
Szanowni Koledzy !!!
Jednym z najważniejszych założeń funkcjonowania naszej organizacji, wyrażonym chociażby
w kilku przepisach Statutu PZŁ, jest stałe doskonalenie się poprzez szkolenia, treningi, pokazy
i praktykę. Tym niewątpliwie słusznym obowiązkiem są obarczeni wszyscy członkowie Zrzeszenia
oraz organy każdego szczebla. W chwili obecnej w Zarządzie Okręgowym opracowywane są plany
szkoleń na 2017 rok. Ponieważ szkolenia powinny przede wszystkim wypełniać potrzeby naszego
środowiska Komisja Szkoleniowa Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej zwraca się z uprzejmą
prośbą do wszystkich Zarządów Kół Okręgu Olsztyńskiego PZŁ, o wskazanie tematów szkoleń czy
też innych form edukacyjnych jakie są w zainteresowaniu członków koła. Podnoszenie wiedzy
w zakresie gospodarki łowieckiej, broni i amunicji, optyki, tradycji i kultury łowieckiej, kulinariów,
preparacji trofeów, wabienia, prowadzenia prelekcji dla dzieci i młodzieży itd. będzie korzystne
zarówno dla poszczególnych członków, dla koła oraz całej naszej organizacji. Zarząd Okręgowy
wspólnie z Komisją Szkoleniową MORŁ jest w stanie przygotować szkolenie niemal na każdy temat.
Warunkiem jest oczywiście odpowiednia ilość zainteresowanych tematem słuchaczy. Prosimy więc
o przesłanie informacji zawierającej tematy szkolenia oraz liczbę chętnych na poszczególne kursy.
Informację prosimy przesyłać na adres Zarządu Okręgowego pisemnie lub mailem do dnia
28.02.2017 r. Otrzymane propozycje zostaną poddane analizie, a tematy na które zapotrzebowanie
będzie zapewniało odpowiednią frekwencję zostaną uwzględnione w planie szkoleń i wejdą do
realizacji.
Przewodniczący
Komisji Szkoleniowej MORŁ
Grzegorz Kruk

***
Zakończyła się wycena medalowa parostków rogaczy pozyskanych w sezonie
2016/2017 na terenie obwodów łowieckich leżących w Olsztyńskim Okręgu PZŁ. Ogółem do
wyceny dostarczono 84 parostki. W wyniku przeprowadzonej wyceny medal złoty uzyskało
5 parostków, srebrny 11 a brązowy 28 - razem 44 trofea. Ogółem, łącznie z trofeami
pozyskanymi przez myśliwych zagranicznych sezon 2016/17 zamknął się liczbą
57 medalowych parostków rogaczy. Parostki oraz arkusze wyceny medalowej można odbierać
w biurze ZO PZŁ w godzinach urzędowania. Osoby, które chciały by otrzymać bezpłatny dyplom
pamiątkowy proszone są o kontakt z Kol. Mariuszem Jakubowskim na 1-2 dni przed
planowanym odbiorem trofeów.
***
W nawiązaniu do pisma Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie informujemy, że w dniach 4-6 marca br. planowane jest przeprowadzenie działań
kontrolnych w ramach akcji pod kryptonimem „Wnyk”. Poszczególne nadleśnictwa będą
koordynatorami prowadzonych działań, a na wniosek zainteresowanych kół łowieckich,
indywidualnie zostaną ustalone terminy i miejsca tego przedsięwzięcia. Prosimy Koła Łowieckie
o zaangażowanie w tą akcję. Pismo Dyrektora RDLP przesyłamy w załączeniu.
***
Na prośbę Sekcji Kynologicznej Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW
przesyłamy w załączeniu „Ankietę dotyczącą psów użytkowanych przez myśliwych w Polsce”.
Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do ZO PZŁ w Olsztynie drogą elektroniczną na adres:
zo.olsztyn@pzlow.pl lub pocztą tradycyjną.
***
Informujemy, że Minister Środowiska wydał zezwolenie na odstrzał lisów (Vulpes
vulpes) w liczbie 4 osobników na 100 km2 corocznie, również w okresach ochronnych,
w terminie do 31 grudnia 2021 r. do celów badań naukowych. Zezwolenie dotyczy odstrzału na
terenie dzierżawionych i zarządzanych obwodów łowieckich położonych w kraju, z wyłączeniem
parków narodowych i rezerwatów przyrody. Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są
na stronie internetowej Zarządu Okręgowego: www.pzlolsztyn.pl.
***
Zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
informujemy, że w dniu 28 stycznia 2017 r. na podstawie wyników badań PIW-PIB w Puławach
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie wyznaczył gospodarstwo położone w Gminie
Gietrzwałd jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Szczegółowe
informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej Zarządu Okręgowego:
www.pzlolsztyn.pl.
***
Informujemy, że w dniu 31 grudnia minął czas obowiązywania Rozporządzenia
wydłużającego okres polowania na dziki – lochy. Od 1 stycznia 2017 r. na dziki - lochy
polujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie
określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, czyli od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia.

***
Informujemy, że na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl)
dostępna jest zakładka pt. „Z ŻYCIA KÓŁ”. W tym miejscu zamieszczane są różne wydarzenia,
które odbyły się w kołach łowieckich. Zachęcamy wszystkie koła o dzielenie się
przedsięwzięciami, wydarzeniami, które w kołach się odbyły i przesyłanie krótkich relacji
w formie elektronicznej do biura ZO PZŁ w Olsztynie (m.werpachowski@pzlow.pl lub
zo.olsztyn@pzlow.pl

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

