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W związku z przygotowywaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa pomorskiego

W sPrawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii, proszę o rozpowszechnienie niniejszego pisma wśród dzierżawców obwodów
łowieckich.

W chwili obecnej Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza wszystkich dzierzawców do

udziału z głosem doradczym w zakresie przygotowania projektu uchwały podziału województwa

Pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodow łowieckich do kategorii. Jednocześnie
rozsYła Projekty map obwodów łowieckich, a także prosi wszystkich dzierzawcow o przesłanie

zestawienia dotyczącego wskaźnika średniej liczebnoścT oraz średniego wskazlika ,skania

zwerzyny w qPgodzie łowieckim w rozbiciu na poszczególne gatunki zwierząt
obydwu wskaźnikach o podanie sztuk dla poszczególnych gatunków zwi

Gatunki zwierząt łownych wykazac w zestawieniu wskaźników oraz sposób ich

wyliczenia reguluje § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. (t. j. Dz

łowieckiego. Szczególnie nalezy zwroció uwagę, że przy ustalaniu powyzszych wskaźników bierze się

Pod uwagę Średnią liczebność oraz średnie pozyskanie wyliczone z ostatnich trzech łowieckich lat

gospodarczych w przeliczeniu na 1000 ha powierzchniobwodu łowieckiego.

Proszę o pilne rozpowszechnienie informacji wśród dzierżawcow, że do dnia 24 czerwca 2019
r. nalezy zgłaszac ewentualne zastrzeżenia odnośnie projektów map obwodów łowieckich, natomiast

zebności oraz średniego wskaźnika pozyskania zwierzyny w danym

rch. Przv

łownych.

obwodzie łowieckim nalez[ przesłać do dnia 30 czenivca 2019 r na adres Urzędu Marszałkowskiego

-810 Gdańsk,

W załączeniu przesyłam wzór zestawienia do ww. wskaźników do uzupełnienia.

W chwili obecnej Marszałek Wojewodztwa Pomorskiego nadal będzie rozsyłał projekty map

obwodów łowieckich oraz prośby o zestawienie wskaznika średniej liczebności oraz średniego
wskaźnika pozyskania zwiezyny.

Proszę Państwa, o poinformowanie podległych dzierżawców obwodów łowieckich z terenu

województwa pomorskiego, ze w przypadkach gdy dzierżawcy będą zainteresowani szybszym
otrzymaniem projektow map danego obwodu łowieckiego óraz wzoru wskaznika średniej liczebności
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oraz średniego wskaźnika pozyskania zwierzvny mogą się niezwłocznie kontaktowaó z Panem

Dariuszem Mudlaff, Starszy specjalista tel. 58-326-84-56, e-mail: d.mudlaff@pomorskie,eu
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Załącznik,.
1. wzór zestawienia wskaźnika średniej liczebności oraz średniego pozyskania zwiezyny dla danego

obwodu łowieckiego.

Ot ują:
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku.
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu.

3. Zarząd Okręgowy Polskiego Zwięku Łowieckiego w Słupsku.
4. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy.
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obwod łowiecki nr

Wskaznik średniej liczebności zwierzyny
w obwodzie łowieckim

Wskaznik średniego pozyskania
zwierzyny w obwodzie łowieckim

Gatunek srednia liczebność
wyliczona

z ostatnich trzech
łowieckich lat

gospodarczych
(201612017,
201712018,
201812019)

w przeliczeniu na
1000 ha

powierzchni
obwodu

łowieckiego
[w sztukach]

Gatunek Srednie
pozyskanie
wyliczone

z ostatnich trzech
łowieckich lat

gospodarczych
(201612017,
2017l2o18,
2018l2o19)

w przeliczeniu na
1000 ha

powierzchni
obwodu

łowieckiego
Jw sztukachl

ielenie szlachetne ielenie szlachetne
ielenie sika ielenie sika
daniele daniele
sarnV Sarny
muflonv muflony
dziki dziki

za|ące
dzikie qesi
bażanty
dzikie kaczki
kuropatwy
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