……………, dnia ………………………
……………………….……
(pieczęć Koła)

Pan …………………………………
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa ……………….
======================

W n i o s e k
o zmianę rocznego planu łowieckiego dla obw. łow. nr ………

Zarząd Koła Łowieckiego ………………………………...…..………. na podstawie
postanowień art. 8 ust. 3f pkt ........ ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo
łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., poz. 127, z późn. zm.), zwraca się o
dokonanie korekty w rozdziale IV pkt ….. ppkt …….., poprzez zmianę planu odstrzału
jak wyszczególniono na odwrocie.

Uzasadnien ie:
Przytoczona argumentacja musi wyczerpywać przesłanki warunków wynikających z
treści w/w przepisu, który stanowi :
Art. 8 ust. 3f. Zmianę rocznego planu łowieckiego dopuszcza się w przypadku :
1)
2)
3)
4)
5)

klęski żywiołowej;
istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w obwodzie łowieckim;
zmiany granic obwodu łowieckiego;
zmiany dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
większej niż przewidywana w rocznym planie powierzchni zredukowanej
upraw rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
6) wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierzyny lub określenia okresu
polowań na gatunek zwierzyny objęty dotychczas całoroczną ochroną;
7) podejrzenia wystąpienia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1855).

……………….....………
(pieczęć i podpis)

* treść zestawiona obustronnie na jednej kartce.
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PLAN

GATUNKI

ODSTRZAŁU

ZWIERZĄT

na rok gosp.

ŁOWNYCH

……… / ………
1

2

PROPOZYCJA

AKTUALNE
WYKONANIE
PLANU

ZMIANY
PLANU
(znak: „+” lub „–”)
3

PLAN
PO
KOREKCIE
4

a). ZWIERZYNA GRUBA :
2. Jelenie razem :
a). byki razem
– selekcyjne
– łowne

b). łanie
c). cielęta
4. Daniele razem :
a). byki razem
– selekcyjne
– łowne

b). łanie
c). cielęta
5. Sarny razem :
a). kozły razem
– selekcyjne
– łowne

b). kozy
c). koźlęta
b). ZWIERZYNA DROBNA :
................................
................................
................................

Wymagane opinie :

………………..................................................................................

Uzgodnienie w Polskim Związku Łowieckim :

…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Decyzja o zatwierdzeniu zmiany planu :

…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..
.........................................
Nadleśniczy

