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Roczne plany łowieckie
Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli
Targi HUBERTUS EXPO 2018
Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących

Ad. 1
Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim w załączeniu do komunikatu przesyła
dokumenty do sporządzenia rocznych planów łowieckich (RPŁ) na sezon 2018/2019:
1. nowy druk RPŁ,
2. nowy arkusz inwentaryzacji zwierzyny łownej,
3. wytyczne do sporządzenia rocznych planów łowieckich (RPŁ).
W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 roku zmieniającym
rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów
hodowlanych od 1 kwietnia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe zasady selekcji osobniczej
i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce. Zmiana przepisów spowodowała konieczność
wprowadzenia nowego druku rocznego planu łowieckiego i nowego druku inwentaryzacji zwierzyny
łownej. W nowym druku rocznego planu łowieckiego dokumentuje się również odstrzały sanitarne.
W planie łowieckim na rok gospodarczy 2018/2019 w przypadku pozyskania samców zwierzyny
płowej w kolumnach od 4 do 7 należy podać jedynie sumaryczną liczbę odstrzelonych samców bez
podziału na klasy wieku. W kolejnych latach należy podawać liczbę odstrzelonych samców
z podziałem na osobniki selekcyjne i łowne (od sezonu 2019/2020 będzie obowiązywał nowy druk
rocznego planu łowieckiego).
W kolumnie 8 należy wpisać liczbę odstrzelonej zwierzyny w ramach odstrzału sanitarnego
wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt. Zwierzyna pozyskana w ramach odstrzału sanitarnego nie jest uwzględniana
w liczbie zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w roku gospodarczym
(w wykonaniu planu łowieckiego).
W przypadku dzika podaje się jedynie minimalną liczbę dzików zaplanowanych do pozyskania
w danym roku gospodarczym.
Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej oraz tabele z zagęszczeniami docelowymi wynikającymi
z WŁPH znajdują się na stronie internetowej: www.piotrkow.pzlow.pl.
Ad. 2
Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że ocena prawidłowości
odstrzału jeleni byków i danieli odbędzie się w dniu 11 marca 2018 roku (niedziela)
od godz. 9.00 do godz. 15.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Wierzejska 100.
Powołana komisja w składzie:
1. Adam Badura
– przedstawiciel PZŁ
2. Dariusz Korbaczyński
– przedstawiciel PZŁ
3. Tomasz Sąciński
– przedstawiciel PZŁ
4. Andrzej Sykurski
– przedstawiciel PZŁ
5. Witold Szafraniec
– przedstawiciel PZŁ
6. Wojciech Kociniak
– przedstawiciel Lasów Państwowych
będzie pracowała w sposób następujący:
Od godz. 9.00 do godz. 11.00 dokona oceny prawidłowości odstrzału byków pozyskanych
przez koła łowieckie z powiatu piotrkowskiego i bełchatowskiego.
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Od godz. 11.00 do godz. 13.00 dokona oceny prawidłowości odstrzału byków pozyskanych
przez koła łowieckie z powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego.
Od godz. 13.00 do godz. 15.00 dokona oceny prawidłowości odstrzału byków pozyskanych
przez koła łowieckie z powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego.
Zarządy kół łowieckich dostarczą w dniu oceny trofea wraz z żuchwą pozyskane przez
myśliwych krajowych, zaopatrzone w metryki wraz z arkuszami oceny prawidłowości odstrzału
wypełnionymi od rubryki 1 do 6 (pozostałe rubryki wypełni powołana komisja).
Zgodnie z zasadami postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny
płowej komisja dokonuje oceny spreparowanego trofeum łowieckiego (czaszka wraz
z żuchwą) dostarczonego przez przedstawiciela dzierżawcy obwodu łowieckiego.
Podczas oceny ma prawo być obecny myśliwy, który dokonał odstrzału zwierzyny.
W załączeniu przesyłamy ARKUSZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU, który należy
wypełnić oddzielnie dla każdego obwodu według podanego wzoru:

Lp.
1

Nazwisko i imię
myśliwego

Macierzysty Zarząd
Okręgowy PZŁ myśliwego
wym. w kol. 2

2

Klasa wieku
według
upoważnienia

3

Piotrków Tryb.

Data odstrzału

4

I kl.

5

20.10.2017

Masa tuszy
(kg)
6

1

Kowalski Jan

90

2

Nowak Jan

Łódź

I kl.

11.10.2017

90

3

Nowak Józef

Piotrków Tryb.

II kl.

30.01.2018

120

Przypominamy, że arkusze oceny jeleni byków i danieli pozyskanych podczas polowań
dewizowych wraz z kopią protokołu z polowania dewizowego należy jak najszybciej
przesłać do Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim.
Ad. 3
Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, że Międzynarodowe
Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2018 odbędą się
w dniach 06-08 kwietnia 2018 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.hubertusexpo.pl.
Ad. 4
FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH
(KRS 0000319773) stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego i posiada status
organizacji pożytku publicznego - OPP. Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009
roku pomaga kołom łowieckim w realizacji programów zasiedlań obwodów łowieckich
zwierzyną drobną.
Fundacja uprawniona jest do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za
rok 2017. Zachęcamy zatem do przekazywania pieniędzy w ramach rozliczania podatku,
zebrane fundusze pozwolą realizować cele fundacji.
W formularzu PIT należy podać w dziale dotyczącym przekazania 1% podatku na OPP
nr KRS0000319773 fundacji.
Proszę o poinformowanie wszystkich myśliwych o możliwości przekazania 1% podatku na
działalność statutową fundacji Polskiego Związku Łowieckiego.
Darzbór

