Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 16/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów
z dnia 28.02.2020 r.

Regulamin organizacyjny
Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych
„Puszcza Solska”
przy Nadleśnictwie Józefów
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych pod nazwą: „Puszcza Solska”
przy Nadleśnictwie Józefów został utworzony zarządzeniem Nr 8 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 18.03.2013 r.
w sprawie funkcjonowania ośrodka hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ
LP) „Puszcza Solska” zarządzanego przez Nadleśnictwo Józefów utworzonego
z obwodów łowieckich graniczących ze sobą nr 300 położonym na terenie
Nadleśnictwa Zwierzyniec i 313 na terenie Nadleśnictwa Józefów.
2. Ramowe zasady funkcjonowania OHZ LP zostały określone Zarządzeniem Nr 1
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.01.2008 r. oraz wydanym na
jego podstawie
Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Lublinie z dnia 05.04.2018 r. w sprawie funkcjonowania ośrodków
hodowli zwierzyny Lasów Państwowych
– zwanych dalej OHZ-LP
w Nadleśnictwach nadzorowanych i koordynowanych przez Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Lublinie.
§ 2.
OHZ LP „Puszcza Solska” realizuje cele określone w art. 28. ust. 2 ustawy „Prawo
łowieckie” z dnia 13.10.1995 r. (Dz.U.2017.1295 z późn. zm.).
§ 3.
Regulamin organizacyjny ośrodka hodowli zwierzyny Lasów Państwowych „Puszcza
Solska” przy Nadleśnictwie Józefów, zwany dalej Regulaminem, określa organizację
wewnętrzną gospodarki łowieckiej i zasady korzystania z łowiska.
Rozdział II. Organizacja wewnętrzna.

1.
2.
3.

4.

§ 4.
Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Puszcza Solska” (zwany dalej
OHZ LP) wchodzi w skład struktury organizacyjnej Nadleśnictwa Józefów.
Zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za, realizację celów wynikających
z ustawy Prawo łowieckie, jednoosobowo Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów.
Składa się z jednego obwodu łowieckiego numer 297, w którego skład wchodzą dwa
łowiska zwane: „Bukownica” na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec oraz „Hamernia”
na terenie Nadleśnictwa Józefów.
Obwód nr 297 wchodzi w skład rejonu hodowlanego nr 3. „Roztocze i Puszcza
Solska”.
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§ 5.
Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej, ochrony łowisk, organizacji polowań
i inne działania związane z funkcjonowaniem OHZ LP realizują: leśniczy ds.
łowieckich przy współpracy z działem technicznym Nadleśnictwa Józefów.
Kierownictwo OHZ LP powierza się leśniczemu ds. łowieckich.
Leśniczy ds. łowieckich podlega bezpośrednio nadleśniczemu Nadleśnictwa
Józefów.
Realizację Rocznego Planu Łowieckiego (RPŁ) powierza się leśniczemu ds.
łowieckich, który w oparciu o prowadzone polowania indywidualne i zbiorowe,
koordynuje wykonanie przyjętego planu odstrzału zwierzyny. Ponadto odpowiada za
realizację pozostałych zadań gospodarczych wynikających z RPŁ.

§ 6.
1. Nadzór merytoryczny działania OHZ LP sprawuje nadleśniczy Nadleśnictwa
Józefów.
2. Wykonanie zadań związanych ze sprawozdawczością z zakresu łowiectwa ciąży na
specjaliście służby leśnej, który współpracuje w tym zakresie z leśniczym ds.
łowieckich.
§7.
Szacowanie szkód w uprawach i płonach rolnych na terenie OHZ LP odbywa się
w oparciu o ustawę Prawo łowieckie.
Rozdział III. Zasady korzystania z łowisk.
§ 8.
Opis granic OHZ LP w Nadleśnictwie Józefów został określony Uchwałą nr VI/88/2015
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie podziału
województwa lubelskiego na obwody łowieckie.
§ 9.
Polowania na terenie OHZ LP odbywają się na podstawie przepisów określonych
w ustawie Prawo łowieckie i ustawie „o ochronie zwierząt” z dnia 21.08.1997 r.
(Dz.U.2017.1840).
§ 10.
Na terenie OHZ LP mogą polować myśliwi będący członkami Polskiego Związku
Łowieckiego (PZŁ) oraz cudzoziemcy.
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§ 11.
POLOWANIE INDYWIDUALNE - ZASADY:
1. Myśliwy będący członkiem PZŁ chcący wykonywać polowanie w OHZ LP
zobowiązany jest wystąpić z prośbą ustną lub pisemną do nadleśniczego o wydanie
upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wraz okazaniem
stosownych dokumentów niezbędnych do wykonywania polowania.
2. Myśliwy w trakcie wykonywania polowania indywidualnego na terenie OHZ-LP
zobowiązany jest do każdorazowego okazywania osobom do tego uprawnionym
niezbędnych dokumentów uprawniających go do wykonywania polowania.
3. Na wniosek o którym mowa w pkt.1 nadleśniczy może wystawić upoważnienie do
wykonywania polowania indywidualnego na okres do trzech miesięcy
z możliwością jednorazowego przedłużenia tego dokumentu.
4. Zgodnie z art. 42b ustawy Prawo łowieckie myśliwy ma obowiązek dokonania
stosownego wpisu w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu
indywidualnym (dalej: książka) przed podjęciem czynności polowania oraz
niezwłocznie po jego zakończeniu.
5. Wpisy i wypisy, o których jest mowa w pkt.4, dokonuje myśliwy przy użyciu platformy
e-Polowanie logując się indywidualnym loginem i hasłem (login i hasło otrzyma
myśliwy przy odbiorze upoważnienia).
6. W przypadku gdy na danym rewirze trwa polowanie z ambon a drugi myśliwy chce
również polować na tym obszarze z podjazdu lub z podchodu ma obowiązek
zachować szczególną ostrożność.
7. Zabrania się polowania dwóm myśliwym jednocześnie na tym samym rewirze
z podchodu jak i z podjazdu.
8. Dozwolone jest polowanie jednocześnie dwóm i więcej myśliwym na tym samym
rewirze z ambon.
9. Zasady opisane w pkt. 8 nie stosuje się na rewirach polnych gdzie dozwolone jest
polowanie tylko jednego myśliwego.
10. Zabrania się wykonywania polowania na dwóch lub więcej rewirach jednocześnie.
11. W przypadku poszukiwania postrzelonej zwierzyny myśliwy ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić leśniczego ds. łowieckich (wysyłając wiadomość sms)
oraz zachować szczególną ostrożność ze względu na ewentualny pobyt innych
myśliwych w danym terenie.
12. Na myśliwym spoczywa obowiązek odnotowania w książce faktu oddania strzału
oraz dokonania odstrzału zwierzyny (data, godzina - należy wpisać w uwagach,
gatunek, płeć, liczba sztuk, ilość oddanych strzałów). Jednocześnie myśliwy
bezpośrednio po zakończeniu każdego polowania jest zobowiązany do
poinformowania leśniczego ds. łowieckich o wynikach polowania (wysyłając
wiadomość sms).
W przypadku polowań z udziałem myśliwych dewizowych wymienione wyżej
czynności dokonuje osoba podprowadzająca.
13. W przypadku gdy myśliwy nie korzysta z obsługi podprowadzania, spoczywa na nim
obowiązek zagospodarowania tuszy upolowanej zwierzyny grubej poprzez jej
wypatroszenie i dostarczenie własnym staraniem, w stanie kompletnym, do punktu
skupu dziczyzny wskazanego przez nadleśnictwo.
14. W przypadku pozyskania zwierzyny myśliwy w ciągu 24 godzin od momentu jej
pozyskania jest zobowiązany do dostarczenia MP (magazyn przyjął) z punktu
skupu. W przypadku dni wolnych od pracy dokumenty te należy dostarczyć w
pierwszym dniu pracującym. W przypadku polowań z udziałem myśliwych
zagranicznych wymienione wyżej czynności dokonuje osoba podprowadzająca.
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15. Myśliwy ( i osoba podprowadzająca) powinien postępować zgodnie z zasadami etyki
łowieckiej (musi być świadomy swoich zobowiązań i odpowiedzialności
w stosunku do przyrody, innych osób i własności). Transport pozyskanej zwierzyny
winien być zabezpieczony przed widokiem osób postronnych.
16. W przypadku zwierzyny trofeowej, trofeum należy okazać leśniczemu ds. łowieckich
w ciągu 24 godzin od momentu jej pozyskania przed dokonaniem czynności
preparatorskich. W przypadku dni wolnych od pracy w pierwszym dniu pracującym.
17. Trofeum do wyceny i oceny prawidłowości odstrzału należy przedstawić komisji
powołanej przez nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od daty pozyskania zwierzyny.
18. Myśliwy jest zobowiązany do zwrotu uzupełnionego upoważnienia po jego
wykorzystaniu lub wygaśnięciu jego ważności do nadleśnictwa w ciągu 7 dni.
19. Myśliwi dewizowi po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy zwanego dalej: biurem
polowań ( działające zgodnie art. 18 ustawy Prawo łowieckie) mogą polować
wyłącznie z podprowadzającymi. Podprowadzający odpowiadają za przebieg
polowania i zagospodarowanie tuszy, przy współpracy z leśniczym ds. łowieckich.
Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego w tym przypadku
wystawia się imiennie na myśliwego a wypełnia je podprowadzający.
20. Trofeum pozyskanej zwierzyny stanowi własność nadleśnictwa, do czasu oceny
prawidłowości odstrzału oraz uiszczenia opłat.
21. Odwołania od dokonanej oceny prawidłowości odstrzału bądź wyceny CIC
rozpatruje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Nadleśnictwa Józefów w ciągu 14 dni
od daty dokonania oceny lub wyceny.
§ 12.
POLOWANIA ZBIOROWE – ZASADY:
1. Dopuszcza się, za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie, zorganizowanie jednego w sezonie polowania zbiorowego
o charakterze administracyjno-szkoleniowym, które ma mieć charakter
instruktażowy, a jego celem nadrzędnym jest podnoszenie kwalifikacji Służby Leśnej
w zakresie gospodarki łowieckiej, promocja polskiego łowiectwa, kultywowanie
zwyczajów i tradycji łowieckich.
2. Polowania zbiorowe dla myśliwych dewizowych organizowane są na podstawie
dokumentacji otrzymanej od biura polowań.
3. Polowanie zbiorowe dla myśliwych krajowych członków PZŁ organizowane jest na
zasadach określonych odrębnym zarządzeniem lub decyzją nadleśniczego
Nadleśnictwa Józefów.
Rozdział IV. Organizacja obrotu tuszami.
§ 13.
1. W przypadku chęci pobrania tuszy na użytek własny myśliwy musi uzyskać zgodę
nadleśniczego i uczestniczyć w komisyjnym przeważeniu tuszy przez komisję
powołaną odrębnym zarządzeniem nadleśniczego.
2. W przypadku chęci pobrania tuszy dzika na użytek własny myśliwy jest zobowiązany
wykonać na własny koszt badanie weterynaryjne pod kontem występowania
włośnia.
3. Myśliwy dokonuje zapłaty za tuszę według aktualnych cen za pierwszą klasę jakości
zgodnie z obowiązującym cennikiem w nadleśnictwie.
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§ 14.
Pozyskane tusze przekazywane do punktu skupu wskazanego przez nadleśnictwo są
zagospodarowywane przez firmę skupującą, z którą nadleśnictwo ma podpisaną
stosowną umowę.
Rozdział V. Opłaty i rozliczenia.
§ 15.
Opłaty za świadczenia pobytowe, za organizację polowania indywidualnego lub
zbiorowego za dokonanie odstrzału i trofea oraz usługi dodatkowe związane
z organizacją polowania w przypadku polowań dewizowych (dla myśliwych krajowych
lub cudzoziemców) pobiera się zgodnie z aktualną ofertą cenową na sprzedaż polowań
i trofeów przy pełnym zakresie świadczeń w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów
Państwowych wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora RDLP w Lublinie, obowiązującą w
danym sezonie łowieckim.
§ 16.
1. Opłaty za dokonanie odstrzału i za trofea w przypadku myśliwych będących
członkami PZŁ, pobiera się zgodnie z aktualną ofertą cenową na sprzedaż polowań i
trofeów przy ograniczonym zakresie świadczeń w ośrodkach hodowli zwierzyny
Lasów Państwowych wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora RDLP w Lublinie,
obowiązującą w danym sezonie łowieckim.
2. Opłaty i świadczenia towarzyszące oraz dodatkowe związane z wykonywaniem
polowania może w drodze decyzji lub zarządzenia ustalić nadleśniczy.
§ 17.
W przypadku wystąpienia: znacznych szkód w uprawach leśnych, znacznych szkód
w uprawach rolnych, zagrożenia niewykonania planu odstrzału - nadleśniczy może
podjąć decyzję dotyczącą:
1) zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania dla członków PZŁ na ogólnych
zasadach.
2) ustalenia dla myśliwych członków PZŁ, wykonujących polowanie na drapieżniki,
zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania.
3) odstąpienia od pobierania opłaty za trofeum.
§ 18.
1. Za dokonanie uśmiercenia zwierząt łownych zgodnie z art. 33 pkt. 3 ustawy
„o ochronie zwierząt” z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U.2017.1840), myśliwy nie ponosi
opłat wymienionych w ofercie cenowej, a w przypadku uśmiercenia zwierzyny
trofeowej, trofeum pozostaje własnością nadleśnictwa.
2. Myśliwy po dokonaniu uśmiercenia opisanego w pkt.1 powiadamia niezwłocznie o
tym fakcie leśniczego ds. łowieckich a następnie z powyższego sporządza notatkę
podpisaną przez świadków zdarzenia.
Rozdział VI. Sankcje karne.
§ 19.
Dokonanie przez myśliwego odstrzału zwierzyny niezgodnie z posiadanym
upoważnieniem skutkuje podjęciem działań określonych przepisami prawa łowieckiego.
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§ 20.
W przypadku dokonania rażąco nieprawidłowego odstrzału samców zwierzyny płowej
zaistniały fakt może być, decyzją nadleśniczego, zgłoszony do macierzystego Koła
Łowieckiego myśliwego i właściwego Zarządu Okręgowego PZŁ. Dotyczy to także osób
podprowadzających myśliwych dewizowych jeśli dopuścili do takiego odstrzału.
Dodatkowo nadleśniczy myśliwemu krajowemu wyda zakaz wykonywania polowania na
dany gatunek samców zwierzyny płowej na okres dwóch sezonów łowieckich na terenie
OHZ LP, a trofeum zostanie skonfiskowane i wówczas staje się własnością
nadleśnictwa.
§ 21.
Za powiadomienie nadleśniczego o dokonaniu rażąco nieprawidłowego odstrzału oraz
niezgodnego z posiadanym upoważnieniem do odstrzału odpowiedzialny jest leśniczy
ds. łowieckich.
§ 22.
W przypadku obniżenia klasy tuszy na punkcie skupu związanego z ewidentnym
zaniedbaniem myśliwego lub podprowadzającego nadleśniczy może obciążyć te osoby
stratą wynikającą z obniżenia klasy, bądź przepadkiem tuszy, oraz odstąpić od wypłaty
zwrotu zryczałtowanego kosztu polowania.
Rozdział VII. Zasady porządkowe.
§ 23.
Do obowiązków służby leśnej, a w szczególności straży leśnej, leśniczego ds.
łowieckich oraz inżyniera nadzoru, należy:
1) sprawdzanie ważności dokumentów upoważniających do wykonywania
polowania (legitymacja PZŁ, pozwolenie na broń, upoważnienie do wykonywania
polowania),
2) egzekwowanie obowiązku zgłaszania pobytu na polowaniu oraz odnotowywania
jego efektów,
3) stwierdzanie przy okazaniu tuszy pozyskanej zwierzyny jej zgodności
z posiadanym upoważnieniem,
4) eliminowanie wszelkich przejawów kłusownictwa.
§ 24.
Leśniczy ds. łowieckich ma prawo przerwać polowanie indywidualne bez podania
przyczyny.
§ 25.
W przypadku znalezienia w trakcie wykonywanego polowania zwierzyny padłej (w tym
szczątków), myśliwy ma obowiązek niezwłocznie zgłoszenia tego faktu leśniczemu ds.
łowieckich celem sporządza stosownego protokołu.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

1.

§ 26.
Każdy, kto korzysta z łowisk OHZ LP przy Nadleśnictwie Józefów, akceptuje
jednocześnie niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
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2.

W sprawach nieusankcjonowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
aktualne przepisy przedmiotowe związane z gospodarką łowiecką oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.

§ 27.
1. Niniejszy Regulamin zawiera zasady ramowe, do których w drodze stosownych
zarządzeń i decyzji Nadleśniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami może
wprowadzać zasadne odstępstwa.
2. Nie stosowanie się do zasad określonych w niniejszym regulaminie będzie
skutkowało wykluczeniem z wykonywania polowania na terenie OHZ LP przy
Nadleśnictwie Józefów.
§ 28.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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