Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Szczecinek, dnia 16.03.2020
Zn.spr.: ZO.7300.9.2020

Sz. P.
Panie i Panowie
Nadleśniczowie
Nadleśnictwa Wszystkie

Dotyczy: Opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich

Przesyłam Państwu do wiadomości i stosowania treść maila otrzymanego
z Zespołu ds. Łowiectwa z DGLP w sprawie opiniowania i zatwierdzania rocznych
planów łowieckich:
„W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się
koronawirusa, a tym samym ograniczeniami w funkcjonowaniu różnych organów
i instytucji, informuję, że wszystkie wymogi prawne odnoszące się do sporządzania
i zatwierdzania rocznych planów łowieckich, zarówno dla obwodów dzierżawionych jak
i pozostających w zarządzie Lasów państwowych, powinny być realizowane zdalnie.
Wymagane do zatwierdzenia rpł opinie wójtów (burmistrzów i prezydentów
miast), izb rolniczych, dyrektorów parków narodowych i Polskiego Związku Łowieckiego
powinny być uzyskiwane z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej. Również taki
sposób

postępowania

należy

przyjąć

przy

zatwierdzaniu

rpł

dla

obwodów

dzierżawionych. Roczne plany łowieckie koła winny przesyłać na adres e-mail
nadleśnictw, a w przypadku braku takiej możliwości, sugerowanym rozwiązaniem jest
ustawienie skrzynki korespondencyjnej przed budynkiem nadleśnictwa, do której można
będzie wrzucać dokumenty, w celu uniknięcia bezpośrednich kontaktów z osobami
postronnymi.
RPŁ dla ohz LP zostają zatwierdzone przez dyrektorów RDLP z wykorzystaniem
narzędzi zdalnych dostępnych w LP.
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Jednocześnie informuję, że pomimo obecnej, wyjątkowej sytuacji, wymogi
prawne dotyczące rocznych planów łowieckich muszą być dopełnione przez
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich i należy dołożyć starań, aby zostały
spełnione w wyznaczonych terminach. W przypadku braku wymaganych opinii,
nadleśniczowie nie mogą zatwierdzić rpł na nadchodzący sezon.
Proszę zatem o zdalne nawiązanie współpracy pomiędzy dzierżawcami
obwodów

łowieckich

oraz

organami

opiniującymi

roczne

plany

łowieckie

i nadleśnictwami, tak aby przy maksymalnym ograniczeniu kontaktów osobistych udało
się spełnić wszelkie wymogi formalne związane z rozpoczęciem nadchodzącego sezonu
łowieckiego”.
Proszę o stosowanie się do powyższych zaleceń.

Z poważaniem
Tomasz Skowronek
Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej

Podpisano elektronicznie

Do wiadomości:

1. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie
2. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku
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