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1. lNWENTARYZACJA

Sugerujemy Zarządom Kół Łowieckich przeprowadzenie inwentaryzacji zwierzyny w
obwodach dzierżawionych przez koła na dzień L9-20.02.2021 roku. Ustalona w trakcie
inwentaryzacji liczebność występujących zwierząt łownych jest podstawą sporządzenia
Rocznego Planu Łowieckiego na sezon 2021Ł022.

W związku z Art. 8a ust. 3 Ustawy Prawo Łowieckie przypominamy, iż dzierżawcy
obwodu łowieckiego zawiadamiają właściwych Nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe oraz właściwą lzbę Rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia
inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej lzby Rolniczej nie
wstrzymuje sporządzenia inwenta ryzacji.

Kontakt do lzb Rolniczych dla obwodów łowieckich położonych w województwach:

Zgodnie z praktyką uzgodnioną z Administracją Lasów Państwowych i stosowaną w
naszym Okręgu, prosimy o dołozenie wszelkich starań, aby inwentaryzacja wykonana została
rzetelnie i była odzwierciedleniem stanów zwierzyny w obwodzie w dniu sporządzenia
inwentaryzacji. Zalecane szacowanie liczebności winno się odbyć w odniesieniu do grubej
zwierzyny metodami tropienia, próbnych pędzeń, całorocznych obserwacji lub innych metod
opisanych w literaturze.

Zwracamy również uwagę Kolegów Łowczych Kół na konieczność wypełnienia druków
inwentaryzacyjnych (w załączeniu), które należy niezwłocznie przekazać do właściwych
Nadleśnictw. Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią COV|D - 19 prosimy o
rozważenie możliwości wyboru, wyjątkowo w tym roku, metody całorocznych obserwacjijako
metody najbezpieczniejszej w przeprowadzeniu, ponieważ nie wymaga ona zaangażowania
dużej liczby uczestników.



Co prawda w dniu 29 stycznia2Ożl r. ukazało się w Dz.U. poz.ż97 Rozporządzenie RM
zmieniające Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń ......itd. w którym § 28 ust ].]. został uzupełniony o zapis pkt.3

"]-]-.Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust.1
zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako

adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do
limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią
za mieszkujących lu b gospoda rujących.

dodaje się pkt3 w brzmieniu:
3} zgrupowań, spotkań Iub zebrań związanych z
zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się
zwierząt wolno żyjących (dzikich).",

realizacją zadań mających na celu
chorób zakaźnych zwierząt, w tym

to organizowanie inwentaryzacji metodą próbnych pędzeń wymagające zgromadzenia
kilkudziesięciu osób jest w naszej ocenie ze wszech miar ryzykowne.

2. RoczNE PLANY ŁoWIEcKlE

lnformujemy, iż procedura przygotowania rocznych planów łowieckich będzie możliwa
również w Systemie lnformatycznym Kół Łowieckich zgodnte zzatączoną instrukcją przesłaną
w załączeniu.
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