STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN
DORZECZA BZURY
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./fax (46) 837 53 20, tel. (46) 838 12 54, 535 416 648
e-mail: spigdb@bzura.pl www.bzura.pl
PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA
„OBECNE ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTYCZĄCE ZWIERZYNY I PRAWA ŁOWIECKIEGO”
realizowanego w ramach projektu pn.
„Nowe prawo ochrony środowiska - szkolenia dla pracowników samorządowych”
od godz.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA / SERWIS KAWOWY*
8.30
9.00 – 9.15
OTWARCIE SZKOLENIA
I.
ZAŁOŻENIA PROWADZENIA GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ
1. Uwarunkowania prawne.
2. Uwarunkowania przyrodniczo-kulturalne.
3. Uwarunkowania gospodarcze.
II.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROBLEMATYKI
1. Zasady gospodarki łowieckiej.
2. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa.
3. Obwody łowieckie.
4. Wykonywanie polowań.
5. Szkody łowieckie.
III.
ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE. PROCEDURA TWORZENIA I WYDZIERŻAWIANIA
OBWODÓW ŁOWIECKICH
1. Podział województwa na obwody łowieckiej:
a) projekt uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie,
b) opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwały,
c) opiniowanie projektu przez społeczeństwo,
d) podjęcie uchwały.
2. Odszkodowania dla właściciela nieruchomości z tytułu jej objęcia obwodem
łowieckim, wypłacanie odszkodowań przez samorząd województwa.
3. Zakazy wykonywania polowań na nieruchomości:
9.15 – 16.00
a) charakter prawny zakazu,
b) składanie oświadczeń o ustanowieniu zakazu,
c) obowiązki informacyjne starosty.
4. Problematyka obszarów niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
5. Inne zagadnienia.
IV.
SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH
1. Pojęcie „szkody łowieckiej” ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego
orzecznictwa.
2. Procedura prawna szacowania szkód:
a) zgłoszenie szkody,
b) przeprowadzanie oględzin,
c) ustalanie wysokości odszkodowania,
d) przesłanki wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej.
3. Szkody łowieckie a szkody komunikacyjne oraz szkody na osobie, wyrządzone przez
zwierzęta łowne.
V.
WYDAWANIE DECYZJI Z ZAKRESU ŁOWIECTWA
1. Najczęstsze błędy przy wydawaniu decyzji.
2. Zezwolenie starosty na utrzymywanie lub hodowlę chartów lub ich mieszańców.
3. Zezwolenie starosty na przetrzymywanie zwierzyny w celu udzielenia jej pomocy.
4. Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierzyn.
5. Odstrzał redukcyjny zwierzyny na podstawie art 45 ust. 3 ustawy – Prawo łowieckie.
godz. 16.00

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA/ LUNCH

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia
Projekt współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

