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Zaruądy Kól Łowieckich
/wsrystkie/

Zarząd okręgowy PZŁ w Zielonej Górze przesyła w załączeniu:
pismo Łowczego Krajowego oraz Głównego Lekarza Weterynarii wraz z załącznikjem dotyczącym
nowych zasadbioasekuracji myśliwych, które będą obowiązryać od l0 sierpnia 20l8 r.

Przesyłam takŻe zmiany w ustawie Prawo Łowieckie i niektórych innych ustaw z dnia 8 sierpnia
20l8 r. poz.1507 dotyczryy nowych zasad szacowania szkód łowięckich, które Zac?nąobowiązywać
od 23 sierpnia 2018 r. Prosimy o zapoznanie się oraz wdroŻenie i dostosowanie do nowych
przepisów prawa a nade wszystko przestrzegania ustawowych terminów.

Ponadto informujemy:
1. Na przełomie sierpnia/września planowane jest rozpoczęcie kursu dla nowo wstępujących do

PZŁ. Chęaych do przysĘlienianaleŻy z$aszaÓ drogą telefoniczrrą lub mailową do sekretariatu

Zo PZŁ w Zielonej Górze. Przypominamy, Że do kursu mogą przystąpić jedynie kandydaci,

którzy do końca wrzeŚnia 2018 r. będą mieli zaliczony co najmniej roczny staż łowiecki wkołach
lub oHZ-tach potwierdzony uchwałą zarządu koła o zaliczeniu stażu lub kierownika oHZ-tu.

2. W dniu 8 września br. na strzelnicy myśliwskiej na Krutli VWolsztyna odbędą się zawody

strzelectwa myśliwskieBo ',o puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra Winobranie 2018'' prosimy

o rozpropagowanię informacji wśród myśliwych Waszych kół. (szczegóły w załączeniu)

3. W dniu 8 września tozpoczyua się również zie|onogórskie święto wina ,,Winobranie 2018",

które będzie trwało do 16 września br. zachęcamy Koleżanki i Kolegów do odwiedzania,,Zaułku

Myśliwskiego'' (ul. Pod Filarami) gdzie będziemy mieli swoje stoiska Polskiego Związku
Łowieckiego.

4. Jednocześnie przypominamy Łowczym Kół o obowipku przesyłania miesięcznych sprawozdń

dotycących poryskania dzlka oraz ilości wpisów do ksiązki ewidencji i pobytu myśliwych w

łowisku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2kłŻdego miesiąca. Ponadto prosimy również o

podawanie ilości myśliwych, którzy korzystali z dni urlopowych Z przeanaczeniem na odstrzał

sanitarny oraz podanie ilości tych dni.

Zarząd okręgowy zrrracn się z uprzejmą proŚbą, aby wszelka korespondencja przychodząeaz

Zo PZŁ w Zielonej Górze byla zawsze omawiana na najbliżsrym posiedzeniu Zatządów
Wasrych kół celem jak najwnikliwszego zapoznania się z problematyką poruszanych w

przedmiotowych pismach oraz ewentualną potnebą udzielenia'informacji zwrotnych do Zo
PZŁw Zielonej Górze
Szczegóły wszystkich najbliższych kursów oraz szkoleń zostaną niebawem zarlięszczane na stronie

internetowej Zo PZŁ w Zielonej Górze (nttp:łwww.zietona ).
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Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Poz. t507

USTAWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.

o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustawl)

Art.l.Wustawie zdnia L3puźAziernka l995r. _ Prawo łowieckie (Dz.U. z2017r. poz.L295 oraz z20l8r.
poz. 50, 650 i 65l) wprowadza się następujące zniany:

l) w art' 32aust. 8 i 9 omaczasię odpowiednio jako ust. 7 i 8;

2\ w art.46:

a) wust. 2 pkt 1 i Ż otzrymująbrzmienie:

,,l) przedstawiciela wojewódzJ<iego ośrodka doradźwa rolniczego;

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarądcy obwodu łowieckiego;'',

b) ust. 3 otrzymuje brznienie:

,,3'Wniosek oszacowanie szkód, októrych mowa wust. 1, wtym ustalenie wysokości odszkodowanią
właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżzwcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.'',

c) ust. 8 otrąymuje brzmienie: \

,,8. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego
ośrodka doradztwa rolniczego nie wstzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.'';

3) w art.46a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. o terminie dokonania oględzin, o którym mowa w ust.2, dzierżnwca albo znądca obwodu łowieckie_
go zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódz"ki ośrodek doradztwa rolniczego
właŚciwy zs względll na miejsce wysĘpienia szkody, nie pózriej niŻprzed upĘwem 3 dni od dnia otzymania
wniosku, o którym mowa w arr.46 ust. 3.'',

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brznienie:

,J.Iiezwłocanie po zakończeniu oględztn dzierżawca albo zarądca obwodu łowieckiego sporądza protokoł, któ-

ry zauiteraw szczególności następujące dane i informacje:'';

4) wart.46c:

a) ust.3 i4 otzymująbrznienie:

,,3. o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest
obowią,zany powiadomić dzierzawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni
pr znd zamierzonym sprzętem.

') Niniejsą ustawą zrnienia się ustawę zdnia28 września 1991 r. o lasach oraz ustawę z dnia22ptździemika 2004 r. o jednostkach

doradztwa rolniczego.
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4. o terminie dokonania szacowania ostateczlego szkody dzietŻawca albo zatądca obwodu łowieckiego
zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właś-
ciwy z-e względu na miejsce wysĘpienia szkody, nie pózrriej ruŻprz.edupływem 3 dni od dnia otrzymania powia-

domieniąoktórymmowawust.3,awprzypadkach,októrychmowawart.46ust.7-wterminie3dnioddnia
otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.'',

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otzymuje brzrnienie:

,,Niezwłocnie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżnwca albo z.arĄdca obwodu łowieckiego sporzą-
dza protokół, który zawieraw szczególności następujące dane i informacje:'''

c) ust. I otrzymuje brzrnienie:

,,8. WypłaĘ odszkodowania dokonuje dńeriawca albo z'arządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od
dnia sporądzenia protokołu z szacowania ostatecmego, od którego nie wniesiono odwołania.'';

5) w art.46gpkt I otrzymuje brznienie:

,,l) przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolticzego;".

Art.2, Wustawie zdniaŻ8września l99l r. olasach(Dz.U. z20l1r.poz.788 orazz20l8r.poz.650,65lil4'I9)
w art. 58:

1) wust.3:

a) uchylasiępkt4,

b) * p.kt 5 kropkę zasĘpuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzrrrieniu:

,,ó) zvłrot nyczałtowanych kosztów udziafu przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradźwa rolniczego
w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 13 patździemka 1995 r. - Prawo łowieckie.'';

2\ w ust. 3a po pkt l dodaje się pkt la w brznieniu:

,,la) cele określone w ust. 2 pkt2, 3,5a i 6 w lasach zrajdujących się w uĄrtkowaniu wieczystym parków narodo-
wych;";

3) dodaje się ust. 6 wbrzrnieniu:

,,ó. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwyrr do spraw rozwoju wsi
olaeśli, w drodze roąorządzeńa. wysokość nyczakowanych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mając na

w4|ędzienkres czynności podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich reali-
zacjiprz.ezprzedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.''.

Art.3. Wustawie zdnia 22ptŹdziemka 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z20l8r. poz.7|l)
wprowadza się następujące zrriany:

l) w art.4wust.2wpkt 11 kropkę zastępuje się średnikiemi dodaje siępkt 12 wbrzrrieniu:

,,l2) bioąudziałwszacowaniuszkódłowieckich,atakżeustalaniuwysokościodszkodowaniazatesz,kodyzgodnie
zprzepisami ustawy zdnia l3puździemka l995r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z20l1r. poz. |295 oraz
22018 r. po2.50,650,651 i 1507).";

z) wart.5 wust.2 popkt 6 dodaje siępkt 6ai 6bwbrzmieniu:

,,6a) Pństwow1m Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe;

6b) dńer żaut cami i zatądcarni obwodów łowieckich;'';

3) wart.11:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzrnieniu:

,,4) funduszu leŚnego, októrych mowa wart.57ust.2 ustawy zdniaŻ8września 1991r. olasach (Dz.U.
zŻ0l7 t. poz.788 oraz z20I8r' poz.650, ó5l, 1479 i 1507), przśzraczanych na zwrot nyczałtowanych
kosztów, o których mowa w art. 58 ust. 3 pkt 6 tej ustawy.'''

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzrrieniu:

,jb. Środki finansowe, o których mowa w ust. l pkt 4, przekaz$e się jednostce doradżarya rolniczego na

podstawie umowy zawartej przsz dyrektora jednostki doradztwa rolniczego z Dyrektorem Generalnyn Panstwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Panstwowe' w któĘ zostaną ustalone zasady zwrotu ayczałtowanych kosz-
tów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich,
atakże ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie zprzepisarni ustawy zdnia l3pei-dziemik'a
1995 r. - Prawo łowieckie, isąprzemaczanenazwiększenie funduszu wynagrodzeń jednostki.''.
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Ań. 4. Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele
i sanry oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w Ęcie niniejszej ustawy
stosuje się przepisy doĘchczasowe.

Ań. 5. Ustawa wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : A. Duda


