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Zgodńe z nowelizalją Prawa łowieckiego ws szkód łowieckich, Zarząd
Łowieckiego
Koła
,,KNIEJA" w Tczewie informuje:
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4.

FaDŁOY&Y:

szacowanie szkody łowieckiej poszkodowany winien złożyó
do dńerżawcylub zanądcy obwodu łowieckiego.
V/niosek powinny być z$aszaae w terminie umożliwiającym
o§zźtcowanie szkody.
Termin oględzin i szacowania ostatecnego ustalany jest przęz
dzierżawcę Iub zarządca obwodu łowieckiego, powiadamiając o tym
fakcie poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodekdworactwa
1glnig2ęg6, w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie
szkody.
Szacowanie ostatęczne prueprawadzone powinno być nĄpóźńej w dniu
zbioru uszkodzonej upralryy. Z kołęi o planowanym terminie sprzętu

uszkodzonej uprawy jej właściciellub posiadacz ma obowipek
zawiadomić, w formie pisemnej, dńerżnwcę lub zarz,ądcę obwodu
łowieckiego nie pózniej ńż na 7 dni prz;ed planowanymi cąmnościami
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5.

zbioru.
Niestawiennictwo właścicielaalbo posiadacza grurrtów rolnych lub
p,rzedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie
wstrzymuje czynności związanych z dokonywaniem oględzin lub
szacowania

o

stateczrego.

6. Dńerzawca lub zarządca obwodu łowieckiego po
7.

zakończęńu

szacowania szkody sparządru protokół.
O sposobie składania wniosku oraz procedurze w tym zakresie prosimy o
powiadomienie zainteręsowane strony z terenu gmlny. Adres
korespondencyjny koła do składania w/w
wniosku w nagłówku
niniejszego pisma.
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Otrzymuią:
l. UrządMiasta i Gminy Gniew
Z. Urąd Miasta i Gminy Pelplin
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Urząd Gminy Tczew
Urząd Gminy Subkowy
Urząd Gminy Morzeszczyn
Urąd Gminy Smętowo-Granicme
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