KOŁO ŁOWIECKIE

.
I

t
l

*JELEŃ.

ul,Wł.Andersa 11

74-5oo CHoJNA
NlP s58_1o -77-364

/,dą. 6E/zo/a/

Chojna dn, 17.tl.2020r,

Koło Łowickie ,,Jeleń" Chojna
Koio Łowieckie ,,Cyranka" Trzcińsko Zdrój
Koło Łowieckie ,,Knieja" Witnica
Koło Łowieckie,,Hubertus" Mieszkowice
Koło Łowieckie ,,Dziczy Las" Swobnica
Koło Łowieckie ,,5okóf' Szczecin

Adres do korespondencji:
ielen-sekretarz@wp.pl

&ćini§ler§tw* $łolnictwa i R*zwoju \łlsi

Apel o pomoc kól łowieckich z okręgu szczecińskiego PZt
Koła Łowieckie okręgu szczecińskiego PZŁ informują o dramatycznej sytuacji finansowej
spowodowanej bardzo wysokirni odszkodowaniami łowieckimi. Sytuacja taka została spowodowana
niemoźnościąprowadzenia działalnościstatutowej w wyniku pandemii COV|D-19 a także wirusa A§F
na terenie częściokręgu,
W mijających sezonach łowieckich nasze koła radziły sobie z wypłatą odszkodowań ponieważ
nasze dochody finansowe pochodziły głównie z polowań komercyjnych, które do chwili ogłoszenia
pandemii były wykonywane i przynosiĘ środkiniezbędne do wypłaty odszkodowań łowieckich, które
stanowią większą częśćkosztów koła.
Z chwilą wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią zostały wstrzymane wszelkie
polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych, co spowodowało brak dochodów kota, a
co za tym idzie brak środków do wypłaty odszkodowań dla rolników. Ponadto ograniczenia w
wykonywaniu polowań spowodowało ograniczenia w wykonywaniu planów łowieckich, co dalej
skutkuje nasilającymi się szkodami w uprawach rolnych. Mimo wprowadzonych dyżurów i
zabezpieczeń upraw w obecnej sytuacji koła nie 5ą w stanie sprostać oczekiwaniom materialnyrn przy
likwidacji szkód,
Na dzień dzisiejszy kcła łowieckie traktowane jako przedsiębiorstwa nie otrzymały żadnego
wsparcia w ramach rządowych prograrnów tarczy antycovidowej. Dodatkowo niskie ceny w skupach
dziczyzny pogłębity problemy finansowe kól, które na chwilę obecną bez pomocy z zewnątrz nie są w
stanie przetrwaĆ. Stanowisko ZG ?k odnoŚnie rakazu polowań jest krzywdzące dla kół łowieckich
ponieważ organizacja polowań zbiorowych nie jest zgromadzeniem w rozumieniu ustawy ,,Prawo o
zgromadzeniach", nie jest równieź imprezą, spotkaniem i zebraniem. Pragniemy zwrócić uwagę, że
polowaniem zbiorowym w rozumieniu Ustawy {art. 4 ust. 2, art.42 ust. la} i Rozporządzenia {art. 25

ust, 1} jest działanie organizowane pruez dzierżawcę lub zarządcę obwodu polegające na
współdziałaniu myśliwych, bądźmyśliwychi naganiaczy celem realizowania gospodarki łowieckiej
poprzez wspólne działanie zmierzające do wejŚcia w posiadaniu zwierzyny, l§totą polowania
zbiorowego nie jest zgrornadzenie, impreza, §potkanie ani też zebranie, a współdziałanie w
wykonywaniu zadań związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej nałożonej na koła łowieckie

Przez Państwo, Polowania zbiorowe odbywają się w terenie otwartym z zachowaniem dystansu
społecznego.

Dla informacji podajemy wysokości odszkodowań wypłaconych w obecnym

sezonie

łowieckim oraz kwoty pozostałe do wypłacenia:

- wypłacono 478,L5O zł, pozostało 880.383 zł
,,Cyranka" Trzcińsko Zdroj- wypłacono 250.000 zł, pozostało do wypłaty 460.000 zł
,,Knieja" Witnica - wypłacono 44L,O36 zł, pozostało do wypłaty 574,969 zł
,,Hubertus" Mieszkowice - wypłacono 210.000 zł, pozostało do wypłaty 138.000 zł
,,Dziczy Las" Swobnica - wypłacono 270.000 zł, pozostało do wypłaty ]-40.000 zł
,,Sokół" Szczecin - wypłacono 300.000 zł, pozostało do wypłaty 440.000 zł
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Z myśliwskimi pozdrowieniami
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Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego
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Związku Łowieckiego w Szczecinie

Ministerstwo Zdrowia
Główny lnspektorat Sanitarny
Główny lnspektorat Weterynarii
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Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Zachodniopomorska lzba Rolnicza w Szczecinie
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