ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1
z dnia............................
w sprawie wskaźników przeliczeniowych dla poszczególnych kategorii obwodów
łowieckich oraz sposobu ustalania udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
Na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób ustalania udziału dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w kosztach
ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu
łowieckiego, w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu
łowieckiego w zakresie pozyskania: łosi, jeleni, danieli i saren;
2) wysokość wskaźników przeliczeniowych dla poszczególnych kategorii obwodów
łowieckich stosowanych do ustalenia czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.
§ 2. 1. Wysokość udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych przez
nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego, jest następująca: za każdy 1% niezrealizowania
planowanego w rocznym planie łowieckim pozyskania łosi, jeleni, danieli i saren - udział
wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo kosztów ochrony lasu przed zwierzyną,
przyjmując, że jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren.
2. W przypadku zwiększenia czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego o udział w
kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, wydzierżawiający przedstawia dzierżawcy
zestawienie poniesionych kosztów.
§ 3. Do ustalenia czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego stosuje się następujące
wskaźniki przeliczeniowe:
1) 0,07 q/ha - dla obwodu bardzo dobrego;
2) 0,04 q/ha - dla obwodu dobrego;
3) 0,02 q/ha - dla obwodu średniego;
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4) 0,01 q/ha - dla obwodu słabego;
5) 0,004 q/ha - dla obwodu bardzo słabego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie ……………..
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