
Pieczęć ZO PZŁ          ……………………………… 

L. Dz. ………./…….       (miejscowość i data) 

 

 

 

Szanowny Pan  

………………………………………… 

Starosta Powiatu ……………………. 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydzierżawienie obwodu  łowieckiego 

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w ……………………….. działając na 

podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 29 oraz art. 29a ustawy z dnia 13 października 1995 

roku – Prawo łowieckie (Dz.U.2015.2168) oraz uchwały nr 41/2006 Zarządu Głównego PZŁ 

z dnia 29 listopada 2006 roku, a także udzielonego pełnomocnictwa do podpisania wniosku 

wnosi o 

wydzierżawienie obwodu łowieckiego nr ………………. położonego w województwie 

………………………….. kołu łowieckiemu ……………………………………… z siedzibą 

w ……………………………………………, na okres nie krótszy niż 10 lat. 

Uzasadnienie wniosku 

1. Koło łowieckie dzierżawiło do tej pory wymieniony we wniosku obwód łowiecki, 

właściwie realizowało gospodarkę łowiecką i prawidłowo realizowało zadania 

statutowe, tym samym zgodnie z artykułem 29 ust. 2 przysługuje mu prawo 

pierwszeństwa w zawarciu umowy na kolejny okres**.  

2. Koło łowieckie zostało założone w dniu ……., liczy obecnie …... członków, z których 

na terenie obwodu zamieszkuje ……………. członków. 

3. Koło dzierżawi obwód będący przedmiotem wniosku od ……………………………. 

4. Oprócz obwodu wymienionego we wniosku koło dzierżawi/ło ……… (liczba 

obwodów): 

nr ………. położony na terenie okręgu …………………. od kiedy ………………. 

nr ………. położony na terenie okręgu …………………. od kiedy ………………. 



5. Koło powołało /nie powołało/ zatrudnia /nie zatrudnia/** strażnika łowieckiego we 

wnioskowanym obwodzie łowieckim.  

6. Informacja o przeprowadzanych kontrolach i ich wynikach (wewnętrznych i 

zewnętrznych)* 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Realizacja odpowiedzialności za szkody w uprawach i płodach rolnych (kwoty 

wypłaconych odszkodowań w ostatnich trzech sezonach łowieckich): 

2013/14  ..………………....   2014/15 ……………………… 2015/16 …………………. 

8. Koło łowieckie terminowo uiszczało tenutę dzierżawną za obwód łowiecki będący 

przedmiotem wniosku ………………. 

9. Inne istotne informacje z zakresu gospodarki łowieckiej prowadzonej przez koło 

w obwodzie będącym przedmiotem wniosku: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

10. Do reprezentowania koła i podpisania umowy dzierżawy upoważnieni zostali:  

 

Kol. ………………………., zam. …………………………….., legitymujący się dowodem 

osobistym seria i nr ……………………………………. (członek zarządu koła / osoba 

upoważniona przez zarząd**) 

 

Kol. ………………………., zam. …………………………….., legitymujący się dowodem 

osobistym seria i nr ……………………………………. (członek zarządu koła / osoba 

upoważniona przez zarząd**) 

 

 

…………………………………………… 

Zarząd Okręgowy PZŁ 

 

* - podać datę kontroli jej ocenę i wnioski 

** - niepotrzebne skreślić 


