Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Toruń, dnia 01.03.2022 r.
Zn. spr.: ZŁ.7300.6.2022

Pani i Panowie Nadleśniczowie
nadleśnictw nadzorowanych
przez RDLP w Toruniu
Dotyczy: planowania łowieckiego na sezon 2022/2023
W związku ze zbliżającym się nowym sezonem łowieckim 2022/2023 oraz
terminem przedkładania do zatwierdzenia rocznych planów łowieckich informuję
Panią i Panów, że nadrzędnym priorytetem ich zatwierdzenia jest rzetelna
inwentaryzacja zwierzyny, uzgodniona pomiędzy dzierżawcami i zarządcami
obwodów łowieckich, a służbą leśną.
Biorąc pod uwagę interpretację MKiŚ z dnia 17.02.2022 r. w sprawie regulacji
zawartych w art. 8b ustawy Prawo łowieckie, należy przyjąć następującą procedurę
dotyczącą inwentaryzacji zwierzyny oraz planowania łowieckiego na sezon
2022/2023:
 w roku 2022 dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich są zobowiązani do
przeprowadzenia przedmiotowej inwentaryzacji zwierzyny w terminie 15 dni od
dnia wydzierżawienia albo przekazania w zarząd obwodu łowieckiego,
rekomendowany termin jej przeprowadzenia to 1-3 kwietnia 2022 roku.
Kierownicy Rejonów Hodowlanych winni w tej kwestii wystosować pisma do
nadleśnictw wchodzących w ich skład, a nadleśnictwa powiadomią dzierżawców.
 roczny plan łowiecki musi zostać sporządzony i przedłożony do zatwierdzenia
właściwemu Nadleśniczemu w terminie 30 dni od daty wydzierżawienia,
rekomendowany termin ich złożenia do zatwierdzenia to 15.04.2022 r.
Zatwierdzanie rocznych planów łowieckich przez nadleśniczych oraz dyrektora
rdLP w Toruniu nastąpi zgodnie z przepisami art. 8a ust. 13 ustawy Prawo łowieckie
tj. w terminie 7 dni od dnia przedłożenia go do zatwierdzenia. Biorąc pod uwagę fakt,
że do czasu zatwierdzenia rpł dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego nie
może prowadzić czynności związanych z wykonywaniem polowania, proszę Panów
Koordynatorów Rejonów Hodowlanych oraz Panią i Panów Nadleśniczych o pełną
mobilizację i możliwie jak najszybsze postępowanie w zakresie uzgadniania
inwentaryzacji zwierzyny oraz zatwierdzania rocznych planów łowieckich na sezon
2022/2023.
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Informuję Panią i Panów, że uzgodniona z dzierżawcami i zarządcami
obwodów łowieckich inwentaryzacja zwierzyny stanowi podstawę do określania
wskaźników przyrostu zrealizowanego zwierzyny grubej.
Planowanie przyrostu zrealizowanego i pozyskania zwierzyny grubej:
Jeleń
Przyrost zrealizowany – do 70% stanu wiosennego łań.
Struktura pozyskania:
a/ w grupach płci:
byki
do 50%
łanie
do 60%
cielęta
do 30%
b/ byki w klasach odstrzału:
odstrzał selekcyjny - do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału.
odstrzał łowny - minimum 15% liczby byków zaplanowanych do odstrzału.
Daniel
Przyrost zrealizowany – do 70% stanu wiosennego łań.
Struktura pozyskania:
a/ w grupach płci:
byki
do 50 %
łanie
do 50 %
cielęta
do 30 %
b/ byki w klasach odstrzału:
odstrzał selekcyjny - do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału.
odstrzał łowny - minimum 15% liczby byków zaplanowanych do odstrzału.
Sarna
Przyrost zrealizowany – do 70% wiosennego stanu kóz.
Struktura pozyskania:
a/ w grupach płci:
rogacze
do 50 %
kozy
do 50 %
koźlęta
do 30 %
b/ rogacze w klasach odstrzału:
odstrzał selekcyjny - do 70 % ogólnej liczby rogaczy zaplanowanych do odstrzału.
odstrzał łowny - minimum 30 % liczby rogaczy zaplanowanych do odstrzału.
Muflon
Przyrost zrealizowany – do 60% wiosennego stanu owiec
Struktura pozyskania:
a/ w grupach płci:
owce – do 50%,
tryki – do 50%,
jagnięta – do 30%.
b/ tryki w klasach odstrzału:
odstrzał selekcyjny – do 50% ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału.
odstrzał łowny - minimum 50% ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału
Dzik
Przyrost zrealizowany nie mniej niż 250 % ogólnego stanu wiosennego populacji.
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Planując przyrost zrealizowany niezbędnym jest ujęcie skali ubytków tj.
zdarzeń komunikacyjnych, a także drapieżnictwa wilków, udokumentowanych
w nadleśnictwie.
W związku z nowym podziałem województw na obwody łowieckie informuję,
że opracowane na lata 2017-2027 wieloletnie łowieckie plany hodowlane dla rejonów
hodowlanych zostaną zmienione. O wszelkich szczegółach w tym zakresie będą
Państwo informowani na bieżąco. Niemniej jednak arkusz kalkulacyjny GAME
COUNTER, uzupełniony o realizację sezonu łowieckiego 2021/2022 należy przesłać
do Zespołu Łowiectwa, najpóźniej do dnia 10 maja br.
Ustalam na dzień 14 marca 2022 r. termin przesłania zestawień danych,
dotyczących realizacji pozyskania gatunków jeleniowatych w sezonie 2021/22
przez obecnych dzierżawców oraz kosztów ochrony lasu przed zwierzyną
(zestawione obwodami łowieckimi: obwody leśne do biura RDLP w Toruniu; obwody
polne do właściwych starostw). Dodatkową informację w tych zestawieniach stanowi
kwota wartości wpływów ze sprzedaży tusz gatunków jeleniowatych w sezonie
2021/22. W przypadkach występowania braku pełnej realizacji planów pozyskania
gatunków jeleniowatych tj. niższej niż 90% i występowania dzierżawców
o usprawiedliwienie niewykonania RPŁ w tym zakresie, kopie ich wniosków oraz
decyzje Pani i Panów w przedmiotowych sprawach winny być dołączone do danych
z realizacji pozyskania gatunków jeleniowatych.
Roczne plany łowieckie na sezon 2022/23 powinny być sporządzane
wyłącznie na aktualnie obowiązującym druku RPŁ (w załączeniu). Przy zatwierdzaniu
rocznych planów łowieckich proszę zwracać uwagę na ich rzetelne i poprawne
sporządzenie oraz konieczność uzyskania wymaganych opinii oraz uzgodnień
z PZŁ. RPŁ złożony w rekomendowanym terminie do 15.04.2022 roku winien
zawierać w części sprawozdawczej plan i wyniki sezonu 2021/2022. W wypadku
połączenia dwóch obwodów w jeden, plan roku ubiegłego oraz wykonanie będzie
ulegało zsumowaniu. W wypadku zmiany dzierżawcy obwodu lub jego braku należy
skontaktować się z dotychczasowym dzierżawcą i uzyskać od niego sprawozdanie
z wykonania planu za sezon 2021/2022 *postepowanie zgodnie z pismem dyrektora
gdLP z dnia 18.02.2022 r. Dane w zakresie szacowanej liczebności występujących
zwierząt łownych, z wyłączeniem łownych ptaków migrujących, z podziałem na
gatunki, zwierzynę grubą i drobną oraz w przypadku zwierzyny grubej z wyłączeniem
dzików, także z podziałem na osobniki do pierwszego roku życia i płeć podawane są
według stanu na dzień sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny.
Po zatwierdzeniu przez Panią i Panów nadleśniczych rocznych planów
łowieckich dla obwodów dzierżawionych, plany te powinny być ostatecznie
wprowadzone do SILP najpóźniej do dnia 15 maja 2022 r. W związku z tym nie ma
potrzeby przesyłania ich wersji papierowej do RDLP. Kopie (skany) zatwierdzonych
rocznych planów łowieckich proszę również przekazać w formie elektronicznej
właściwym zarządom okręgowym PZŁ.
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Sporządzone przez zarządców OHZ LP RDLP w Toruniu roczne plany
łowieckie
należy
przesłać
do
Zespołu
ds.
łowiectwa
(e-mailem:
lowiectwo@torun.lasy.gov.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2022 r.
celem ich wstępnej weryfikacji. Następnie po weryfikacji oraz ewentualnych
korektach, nadleśniczy (zarządca OHZ LP) sporządzi roczny plan łowiecki jako
wydruk SILP w dwóch podpisanych egzemplarzach (z uwzględnieniem uwag
Dyrektora RDLP w Toruniu) i po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego
oraz właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) przedłoży je Dyrektorowi
RDLP w Toruniu w terminie do 15.04.2022 r. celem zatwierdzenia.
Panów kierowników OHZ ZG PZŁ proszę o przedłożenie do zatwierdzenia
rocznych planów łowieckich na obowiązujących drukach, w dwóch egzemplarzach,
w terminie 30 dni od daty wyłączenia odwodu z wydzierżawiania i przekazania go
w zarząd. Zwracam się jednak z prośbą o mobilizację w tym zakresie i złożenie rpł
w rekomendowanym terminie do 15 kwietnia 2022 r.
O powyższym trybie ustaleń proszę niezwłocznie powiadomić wszystkich
dzierżawców obwodów łowieckich w swoich jednostkach.

Z poważaniem
Bartosz Pewniak
Zastępca Dyrektora ds.
Gospodarki Leśnej Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w
Toruniu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. Formularz rocznego planu łowieckiego
2. Interpretacja MKiŚ z dnia17.02.2022 r.
3. Pismo Dyrektora Generalnego z dnia z dnia 18.02.2022 r.
Do wiadomości
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Zarządy Okręgowe PZŁ – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski
Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku
Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie
Kierownicy OHZ ZG PZŁ „Grodno”, „Szubin”. Rożniaty”, „Rypin”
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