
ZARZĄDZENIE NR 41/2018
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich oraz postępowania przy szacowaniu 
szkód łowieckich

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) w zawiązku z art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa sposób postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Ustawa – ustawę z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie,

2) Pracownik – pracownika Urzędu Gminy Wielkie Oczy właściwego w sprawach dotyczących realizacji 
zadań wynikających z ustawy – Prawo łowieckie,

3) Wójt – Wójta Gminy Wielkie Oczy,

4) Sołtys – przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy – Sołectwa.

§ 3. 1. W przypadku wystąpienia i zgłoszenia szkód łowieckich, pracownik zobowiązany jest do podjęcia 
czynności określonych w ustawie oraz w niniejszym zarządzeniu.

2. Do zadań pracownika w szczególności należy:

1) przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków o szacowanie szkód,

2) prowadzenie rejestru złożonych wniosków,

3) przekazanie informacji o złożonych wnioskach właściwemu Sołtysowi oraz   przedstawicielowi zarządcy 
lub dzierżawcy obwodów łowieckiego

4) przyjmowanie zawiadomień o planowanym zbiorze uszkodzonych upraw,

5) przygotowanie, aktualizowanie i przekazywanie do publikacji na stronie internetowej gminy informacji 
dotyczących sposobu postępowania w sprawach szkód łowieckich.

3. Dane pracownika umożliwiające kontakt z nim publikowane są na stronie internetowej gminy.

§ 4. Pracownik uczestniczy w szkoleniach i spotkaniach dotyczących realizacji obowiązków związanych 
z szacowaniem szkód łowieckich.

§ 5. Zgonie z ustawą powołuje się zespół do szacowania szkód składający się z:

1) Sołtysa właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody:

a) Sołectwo Bihale – Mateusz Tworko,

b) Sołectwo Kobylnica Ruska – Franciszek Bajan,

c) Sołectwo Kobylnica Wołoska – Piotr Jacyk,

d) Sołectwo Łukawiec – Stanisław Mokrzycki,

e) Sołectwo Majdan Lipowiecki – Ryszard Pietrucha,

f) Sołectwo Potok Jaworowski – Janusz Rempoła,

g) Sołectwo Skolin – Józef Hawrylak,

h) Sołectwo Wielkie Oczy – Franciszek Furman,

i) Sołectwo Wólka Żmijowska – Stanisław Sus,
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j) Sołectwo Żmijowiska – Zbigniew Lechociński.

2) W przypadku niedyspozycji Sołtysa lub w przypadku gdy Sołtys jest właścicielem albo posiadaczem 
gruntów rolnych, na terenie którym wystąpiła szkoda w szacowaniu szkód bierze udział jeden 
z pracowników Urzędu Gminy:

a) Marcin Szuta,

b) Krzysztof Janeczko.

3) Przedstawiciel zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody:

a) Przedstawiciel Koła Łowieckiego „TUR” w Wielkich Oczach,

b) Przedstawiciel Koła Łowieckiego „RYŚ” w Lubaczowie,

c) Przedstawiciel Koła Łowieckiego ŁOŚ w Oleszycach.

4) Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Tomasz Lorenc
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