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L.dz. 1099/O/2018

O K Ó L N I K Nr 6/2018

1. W dniu 09.08.2018 właściciel firmy „Strzelnica” sp. z o.o. w Kochcicach poinformował Zarząd
Okręgowy o zamknięciu osi strzeleckich – rogacz lis, oraz dzik do odwołania.
Powyższa sytuacja jest spowodowana podejrzeniem opuszczenia niekontrolowanego pocisku
z terenu strzelnicy i toczącym się postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez
Prokuraturę Rejonową w Lublińcu.
2. Pragnę bardzo serdecznie podziękować w imieniu ZO PZŁ w Częstochowie oraz organizatorów IX
Pikniku Leśno-Łowieckiego Cietrzewisko oraz VII Festiwalu Muzyki Myśliwskiej oraz Konkursu
Sygnalistów Myśliwskich dla 12 Zarządów Kół, które odpowiedziały na apel organizacji w/w.
uroczystości.
3. W okólniku nr 5/2018 przesłana została informacja dla wszystkich kół, aby w terminie do
31.07.2018 przesłać do Zarządu Okręgowego w Częstochowie propozycje do założeń przy
opracowywaniu nowego Statutu PZŁ.
Do dnia Dzisiejszego nie wpłynęła żadna propozycja ani sugestia ze strony kół łowieckich. Temat
tworzenia nowego Statutu, który będzie w przyszłości dotyczył wszystkich myśliwych winien być
przedyskutowany przez wszystkie Zarządy kół oraz zainteresowanych myśliwych. Jeżeli
wypracujecie koledzy własne stanowiska, proszę przekazać do Zarządu Okręgowego PZŁ w
Częstochowie.
4. Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie informuje, że na stronie internetowej zostały
zamieszczone następujące dokumenty:
- Pismo ZG PZŁ podające wytyczne odnośnie stosowania bioasekuracji przez myśliwych,
- Uchwała nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24.07.2018 w sprawie przyjęcia zasad
selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy
ocenie zgodności odstrzału,
- Okólnik nr 32/WL-I/2018 dotyczący zakupu chłodni dla kół będących w strefie objętej ASF,
- Nowelizacja ustawy z dnia 15.06.2018 , Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
08.08.2018. Wchodzi w życie z dniem 23.08.2018.

- 2 Najistotniejsze zmiany to:
1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich,
2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
3. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają
procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
4. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu
łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również
wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody,
w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
5. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej
uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz
ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie
później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
6. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela
wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z
dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,
7. koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka
doradztwa rolniczego,
8. do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy
druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań.
Prosimy o zadbanie, o to aby koła merytorycznie i technicznie przygotowały się do nowych wymagań w
zakresie obiegu dokumentów oraz praktycznych aspektów związanych z szacowaniem. Prosimy też, aby
koła łowieckie poinformowały właściwe gminy o osobach (kontaktach) uprawnionych do przyjmowania
zgłoszeń szkód, począwszy od 23 sierpnia 2018 roku.
5. W związku z powtarzającymi się błędami przy składaniu oświadczeń lustracyjnych,

przypominamy że zgodnie z art. 33 d w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w
skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed
dniem 1 sierpnia 1972 r. o której mowa w art.5 ustawy z dnia 18.12.1988 o IPN. Natomiast osoby,
które uprzednio złożyły oświadczenie lustracyjne do IPN w związku
z ubieganiem
się np. radnego lub też innej funkcji, winny złożyć tylko informacje o uprzednim złożeniu
oświadczenia lustracyjnego. O sposobie postępowania w tej sprawie informowaliśmy
w
naszym Okólniku Nr 3/2018 (Okólnik nr 11/0/2018 ZG PZŁ) w związku z wejściem w życie
z dn. 01.04.2018 ustawy z dnia 22.03.18 o zmianie ustawy – prawo łowieckie oraz niektórych
ustaw Dz. U. poz.651).

