ROCZNY PLAN LOWIECKI
KOtO tOWIECKIE "CYRANKA"

PSZCZYNA

na r

...._.

g0SP°darczy 2021/2022

43-200 Pszczyna, ul. Wodzistawska 40
KONTO: PKO BP SA o/PSZCZYNA
NrO4 1020 2528 0000 0902 0015 0672
REGON 272947352 NIP 63a 14 81 524

I. Dane ogolne
1. Obwod towiecki nr 156 powierzchnia 5927 ha, wtym powierzchnia gruntow lesnych 597 ha

powierzchnia po wyl^czeniach, o ktorych mowa w art. 26 ustawy z 13 pazdziernikal995 r. Prawo towieckie 4426 ha
2.

Wojewodztwo

Slqskie, powiat Pszczyriski

3. Nadlesnictwo (nazwa i adres siedziby) PGL LP Nadlesnictwo Kobior 43-200 Piasek ul. Katowicka 141

4.

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych (nazwa i adres siedziby) Katowice ul. Sw. Huberta 43/45.

5.

Zarz^d Okr^gowy PZL Katowice ul. Zwyci^stwa 2 43-103 Siemianowice Sl^skie

Pszczvna

7.

Data sporzadzenia rocznego planu towieckiego 05.03.2021 r

8.

Osoba uprawniona do reprezentowania dzierzawcy albo zarz^dcy obwodu towieckiego (imie, nazwisko)

Lukasz Zuber

owe,

A

/]

In

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji dzierzawcy albo zarzadcy obwodu towieckiego)

Plan zatwierdzil

NADLE6NICZY

NADLS

II.

Dane dotyczace zagospodarowania obwodu lowieckiego oraz szkod
towieckich

Stan planowany
do realizacii w
lowieckim roku

gospodarczym

Wyszczegolnienie

lowiecki rok

Stan Hynikajqcv
Stan planowany

z realizacji rpl
lowieckiego roku I

gospodarczego I
lowiecki rok

marca roku , w I

kt6rym jest

roczny plan

lowieckim roku

I gospodarczym ,
sporzqdzany
roczny plan

sporzadzono rm
r
^
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1.

.
sporzadzono ri

lowiecki

Liczba osob zatrudnionych na podstawie umowy o

Liczba osob zatrudnionych na innej podstawie niz

umowa o prac? lub wskazanych do wykonywania

osoby

zadan z zakresu gosp. towieckiej
Urzqdzenia zwi^zane z prowadzeniem

2ospodarki lowieckiei

X

b) lizawki
c) ambony
d) wohery
e) zagrody

f) inne podsyp

4.
i.

Liczba i laczna dlugosc pasow zaporowych
Powierzchnia obszarow obsianych lub obsadzonych

ha

roslinami stanowiacymi zer dla zwierzyny na pniu
6. Powierzchnia zagospodarowanych przez dzierzawc^

albo zarzqdce obwodu lowieckiego tak srodlesnych i

ha

przylesnych

I /'. Masa i rodzaj karmy

|

X

a) objetosciowa sucha

tona

b) objetosciowa soczysta

tona

c) tresciwa

tona

d) sol

tona

8. Wielkosc szkod wyrzadzonych w uprawach i plodach

rolnych przez dziki, losie, jelenie, daniele i sarny
- powierzchnia zredukowana

X
ha

- kwota wypJaconych odszkodowaii iowieckich

tys. i

110. Koszty poniesione na prowadzenie gospodarki

tys. 2

lowieckiej

III.

Informacja o przychodach ze sprzedazy tusz zwierzyny plowej

Przychody ze sprzedazy tusz zwierzyny plowej
w obwodzie lowieckim

IV.

Dane dotyczsjce zwierzat fownych w obwodzie lowieckim

a) zwierzyna gruba

Gatunki zwierzat
lownych
odstrzat

Los razem

a) byki razem
- selekcvine

- lowne
I c) toszaki
I Jeleri szlachetny
razem

I a) bvki razem

- selekcvine
- lowne
I b) tame
I c) cieleta

I Jeleri

sika

razem

I a) bvki razem

- selekcvine
-lowne

I b) tanie
I c) cieleta

I Daniel razem
I a) byki razem
- selekcvine
-lowne
b) tame
c) cieleta

Sarna razem
a) koztv razem
- selekcvine
- lowne
c) kozleta
Muflon razem

b) owce
c) lagmeta

Dzik razem

odlow szt.

b.

zwierzyna drobna
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Gatunki zwierzqt

Jownych

Qi~ i.5
odstrzaJ szt.

odstrzal

odiovv

Borsuk
Szakal zlocistv
Kuna lesna
Ktiiia domowa
Norka amervkanska

Tchorz zwvczainv

Dziki krolik
Jarzijbek
Bazant

102

138

85

115

4

6

Kuropatwa
Ges zbozowa

Ges biatoczelna
Krzvzowka

Cvraneczka
Glowienka

Czernica
Golab grzywacz
Stonka

odlovv szt.

Uzgodniema 1 opinie

a)

uzgodnienia

POLSKI ZWIAZEK LOWIECKI
/arzad Okregowy Katou ice
/ siedziba w Siemianou icach Slaskich
ul. Zvvycicstwa 2. 41-103 Siemianowice Slaskie

' tel. lax 220-38-35, 220-42-75
NIP 526-030-04-6.;

Polski Zwiazek Lowiecki

b) opinie

Wojt (burmistrz, prezydent miasta)

ZAD. MIEJSKlW.r.

ul. Rynek 2

43-200 Pszczyna

32 449 30 m;m 32 '449 39 55'
(49)

GMINASUSZEC
ul: tipowa -1-,-43-267 Sus2ec- • • •
woj. Slaskie

• tel: <3-2>449-3G-50; fax-449-30-51-

GOCZALKOVMCE-ZDROJ
•ul: Szktflna ii; 43'2Su<3Ji.-ia&cn?ite-*2Jr6j

ZastejDca%Wojte Gmin^>

Goczalko\vicp - Zdroj
("'Y^-rU?
Maria O:

(data, podpis)

(data, podpis)

3.

Polski Zwiazek Lowiecki

4.

Dyrektor parku narodowego

5.

Opinia uprawnionych do rybactwa

(data, podpis)

(data, podpis)

(data, podpis)

dla obwodow wylaczonych z wydzierzawienia

"dla obwodow graniczacych z parkiem narodowym
'" dla obwodow na terenie ktorych znajduje si? obr^b hodowlany

XT

a)

UzgddsieBis I o

¥T

uzgodnienia

roiski /.wiazek Lowiecki

(aaia. poap;s;

b) opinie

i

Wojt (burmistrz, prezydent miasta,;

(daia, podpi?"1

i.

izoa rouucza

PREZES ZARZ4D
4

: Roman Wtodtefz

Adrcs do korespoiidcncjr.
Slaska izba Rolnicia

