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Szanowni Panowie
Nadleśniczowie
Nadleśnictw RDLP w Krakowie

Dotyczy: porozumienia z dnia 15.01.2018 r i zatwierdzania rocznych planów łowieckich

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie w związku z pismem
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zn. spr. ZŁ.074.4.2018 z dnia 31 stycznia
2018 roku przesyła w załączeniu porozumienie zawarte w dniu 15 stycznia 2018 roku
pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu
Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania
jednolitego wzoru druku rocznego planu łowieckiego (rpł).
Zmodyfikowany wzór rpł jest umieszczony na stronach internetowych ZG PZŁ
oraz DGLP (zakładka łowiectwo).
Jednocześnie w związku ze zbliżającym się terminem zatwierdzania rocznych
planów łowieckich dla obwodów wydzierżawionych proszę o podjęcie działań
organizacyjnych zapewniających złożenie planów przez Koła Łowieckie nie później niż
do dnia 21 marca br. oraz o dotrzymanie siedmiodniowego terminu ich zatwierdzenia
w całości, w części lub odmowy zatwierdzenia przedłożonych planów.
Plany łowieckie dla obwodów wydzierżawionych powinny być uzgodnione
z właściwymi Zarządami Okręgowymi PZŁ i zaopiniowane przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast).
Plany

dla

obwodów

łowieckich

–

dotyczy

to

zarówno

obwodów

wydzierżawionych, jak i obwodów wyłączonych z wydzierżawienia – graniczących
z parkami narodowymi powinny być dodatkowo zaopiniowane przez dyrektorów tych
parków.
W zakresie pozyskania piżmaka i łyski plany powinny być opiniowane przez
uprawnionych do rybactwa (zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym Dz.U. z 1999r.
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Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) jeżeli na terenie obwodów znajdują się rybackie obręby
hodowlane.
Przy zatwierdzaniu rocznych planów proszę o poddanie ich krytycznej i wnikliwej
ocenie oraz zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zagadnienia:
1. wprowadzenia pełnych danych dotyczących obwodów łowieckich wymaganych
w zmodyfikowanym wzorze rocznego planu łowieckiego,
2. zaplanowanych zadań związanych z poprawą warunków bytowania i żerowania
zwierzyny oraz innych działań wyszczególnionych w WŁPH, w tym ilości
wykładanej karmy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinna
stwarzać zagrożenia epizootycznego; należy również pamiętać, iż miejsca
wyłożenia karmy winny być uzgodnione z właścicielami gruntów,
3. stanów liczebnych zwierzyny grubej w rocznych planach łowieckich na sezon
2018/2019, które powinny być skorelowane ze stanami określonymi jako stany
wyjściowe w WŁPH 2017 – 2027, po uwzględnieniu zrealizowanego przyrostu
i pozyskania w sezonie 2017/2018,
4. wielkości szkód w lesie oraz w uprawach rolnych,
5. właściwego udokumentowania stwierdzonych ubytków,
6. ustalenia planu pozyskania - pozyskanie w ustabilizowanych populacjach
zwierzyny grubej powinno mieścić się w ramach przyrostu zrealizowanego,
przy czym decydujące znaczenie ma

optymalne zagęszczenie populacji

gatunków z punktu widzenia gospodarki leśnej.
W przypadku populacji dzików, ze względu na zagrożenie ASF, pozyskanie
winno być ustalone tak by zagęszczenie tego gatunku kształtowało się na
poziomie 0,1 osobnika/km2,
7. właściwego planowania pozyskania zwierzyny drobnej – zająca, kuropatwy,
bażanta oraz drapieżników – wynikające z realnej oceny liczebności
w obwodach łowieckich, na podstawie taksacji pasowych,
8. podania zastosowanych metod inwentaryzacji,
9. poziomu

wykonania

planów

odstrzału

zwierzyny

w

obwodach

wydzierżawionych i ośrodkach hodowli zwierzyny (ohz).
Dla gatunków zwierząt, na które poluje się cały rok (dziki) i drapieżniki
(do 31 marca), po zakończonym sezonie łowieckim w przypadku pozyskania po
21 marca należy uzupełnić dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
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z dnia 18 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów
łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 95).
W przypadku stwierdzenia przekroczeń planu pozyskania zwierzyny na
nadleśniczych, spoczywa obowiązek prawny (art. 304 kpk) powiadamiania właściwych
organów o zaistniałym zdarzeniu.
Zarządców Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP proszę o sporządzenie rocznych
planów łowieckich w SILP (zgodnie z pismem DGLP zn. spr. ZŁ.074.4.2018 nowy wzór
zostanie wdrożony w SILP i SILPweb na nadchodzący sezon) i przesłanie ich do
zatwierdzenia przez Dyrektora RDLP w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do
19 marca 2018 r.
Opinia zarządów gmin oraz uzgodnienia z PZŁ dla ohz nie są wymagane.
Ponadto do planów łowieckich dla ohz - zgodnie z ustaleniami z Krajowej Narady
Łowieckiej należy dołączyć informacje dotyczące:
1. masy pozyskanych tusz zwierzyny grubej wg gatunków (bez podziału na byki,
łanie, cielęta, kozły, kozy, koźlęta),
2. wysokości dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na terenie ohz,
wyrażonych w tys. zł.

Z poważaniem
Tadeusz Dragon
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. Porozumienie z dnia 15 stycznia 2018 roku
2. druk rpł uzgodniony przez LP i ZG PZŁ z dnia 15 stycznia 2018 r.
Do wiadomości:
1. Zarządy Okręgowe PZŁ w Krakowie,
Kielcach, Nowym Sączu, Tarnowie, Bielsku-Białej, Rzeszowie
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