ZARZĄDZENIE NR 12
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia oferty na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli
zwierzyny Lasów Państwowych na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
Znak sprawy: ZG.7320.5.2020
Na podstawie art. 34 pkt 2c ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 148), w związku z § 17 i § 19 pkt 5 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do
Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu
Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z § 1 ust. 3 Zarządzenia nr 1 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie tworzenia i
funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych zn. Zł-07511/2008 oraz Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9
listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i
trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych zn. Zł-0751-9/2012 z
późn. zmian., a także § 5 Zarządzenia nr 2 z dnia 28 lutego 2008r. ZO-751-10/2008
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w sprawie tworzenia i
funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych w nadleśnictwach
nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie z późn.
zm. w oparciu o upoważnienie uzyskane
od zarządców ohz, zarządzam
co następuje:
§1
Na obszarze RDLP w Krośnie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny:
OHZ Nadleśnictwa Baligród obejmujący obwód nr 215 pk, OHZ Nadleśnictwa Bircza
obejmujący obwody łowieckie 160 pk i 178 pk, OHZ Nadleśnictwa Cisna obejmujący
obwody łowieckie nr 218 pk i 219 pk, OHZ Nadleśnictwa Komańcza obejmujący
obwód łowiecki nr 214 pk, OHZ Nadleśnictwa Lutowiska obejmujący obwód łowiecki
nr 216 pk, OHZ Nadleśnictwa Rymanów obejmujący obwód łowiecki nr 189 pk, OHZ
Nadleśnictwa Stuposiany obejmujący obwód łowiecki nr 220 pk, OHZ Nadleśnictwa
Ustrzyki Dolne obejmujący obwód łowiecki nr 212 pk.
§2
Upoważnienia do wykonywania polowania na terenie obwodów wyłączonych
z wydzierżawienia, wchodzących w skład zarządzanego przez siebie ośrodka
hodowli zwierzyny LP, wydaje nadleśniczy lub upoważniony przez niego pracownik
nadleśnictwa.
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§3
Wprowadzam do stosowania, ofertę na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach
hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
W skład cen zawartych w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia, oprócz wartości trofeów, wchodzi:
1) wydanie dokumentów uprawniających do wykonywania polowania,
2) organizacja
polowania
indywidualnego
(przygotowanie
łowiska,
zapewnienie przewodnika) lub zbiorowego (przygotowanie łowiska,
nagankę, transport podczas polowania, posiłek, pokot, wybór króla i v-ce
króla polowania, itd.),
3) przygotowanie tusz pozyskanej zwierzyny do transportu i jej transport do
miejsca magazynowania,
4) przygotowanie trofeum do preparacji i jego preparację, ocenę i wstępną
wycenę trofeum,
5) wydanie certyfikatu poświadczającego pozyskanie trofeum w ohz LP,
6) inne czynności związane z wykonywaniem polowania (poszukiwanie
postrzałka, utylizacja, itp.).
Dopuszcza się sprzedaż polowań z ograniczonym zakresem świadczeń.
Ograniczone świadczenie obejmuje wydanie dokumentów uprawniających do
wykonywania polowania, udostępnienie łowiska w celu wykonywania polowania
(bez angażowania sił i środków zarządcy ohz), opłatę za trofeum. Może być ono
kierowane wyłącznie do myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego,
znających łowisko i dających gwarancję prawidłowego wykonania polowania.
Myśliwi korzystający z ograniczonego świadczenia nie ponoszą kosztów
organizacji polowania.
Zryczałtowana opłata za polowanie, o którym mowa w ust. 3 wynosi 30% cen
zawartych w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Sprzedaż polowań dla biur polowań i myśliwych zagranicznych odbywa się wg
zasad i cen ustalonych w ofercie cenowej dla biur polowań i myśliwych
zagranicznych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Ceny za poszczególne świadczenia lub trofea, zawarte w ofercie stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, są wartościami brutto.
Dopuszcza się stosowanie przez zarządców ohz LP na terenie RDLP w Krośnie,
za zgodą Dyrektora RDLP w Krośnie, opustów i rabatów od ustalonych
w ofertach cen, a także sprzedaż polowań w formie ryczałtowej i pakietowej.
Opusty i rabaty mogą być stosowane w przypadku zagrożenia realizacji rocznego
planu pozyskania zwierzyny bądź istotnego wzrostu liczebności zwierzyny
skutkującego wzrostem zagrożenia dla upraw rolnych i gospodarki leśnej lub
w przypadku konieczności ochrony upraw rolnych szczególnie narażonych na
szkody wyrządzane przez zwierzynę.

8. Opłaty za świadczenia pobytowe oraz wykorzystanie pojazdu nadleśnictwa
w łowisku ustala nadleśniczy, który zarządza ohz LP.
9. W okresie od 10 do 30 września sprzedaż polowań na jelenie byki odbywać się
będzie wyłącznie na podstawie oferty cenowej dla biur polowań i myśliwych
zagranicznych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
10. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek nadleśniczego
zarządzającego ośrodkiem hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie
RDLP w Krośnie, Dyrektor RDLP w Krośnie może wydać zgodę na sprzedaż
polowania na jelenie byki w okresie od 10 do 30 września na innych zasadach,
zgodnych z zapisami niniejszego Zarządzenia.
11. Zobowiązuje się Nadleśniczych do zawieranie umów z myśliwymi krajowymi
wykonującymi polowanie wg. oferty cenowej dla biur polowań i myśliwych
zagranicznych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Umowę sporządza się
w 2 egzemplarzach, po jednym dla nadleśnictwa i myśliwego. Nadleśnictwo
niezwłocznie po podpisaniu umowy przesyła kopię do RDLP w Krośnie.
12. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
§4
1. Nadleśniczy, za zgodą Dyrektora RDLP w Krośnie, może podjąć decyzję
w sprawie częściowego zwrotu zryczałtowanych kosztów polowania
indywidualnego na terenie zarządzanego przez siebie ohz, w wysokości do 20%
wartości tuszy odstrzelonych jeleni łań i cieląt, saren kóz i koźląt, dzików, jeleni
byków od 1 do 3 poroża i saren rogaczy od 1 do 3 poroża oraz drapieżników.
Częściowy zwrot zryczałtowanych kosztów polowania indywidualnego
przysługuje myśliwym, o których mowa w § 3 pkt. 3 wykonującym polowanie wg
oferty z ograniczonym zakresem świadczeń.
2. Dopuszcza się do odstąpienia przez zarządców ohz LP na terenie RDLP
w Krośnie, za zgodą Dyrektora RDLP w Krośnie, od pobierania opłat od
myśliwych, o których mowa w § 3 pkt. 3, wykonujących polowanie wg oferty
z ograniczonym zakresem świadczeń, za polowanie na: jelenie łanie i cielęta,
sarny kozy i koźlęta, dziki, jelenie byki od 1 do 3 poroża i sarny rogacze od 1 do
3 poroża oraz drapieżniki, w przypadku zagrożenia realizacji rocznego planu
pozyskania wymienionej zwierzyny, jak również w przypadku istotnego wzrostu
liczebności zwierzyny, skutkującego wzrostem zagrożenia dla upraw rolnych
i gospodarki leśnej.
3. Dopuszcza się odstąpienie przez zarządców ohz LP na terenie RDLP w Krośnie,
za zgodą Dyrektora RDLP w Krośnie, od pobierania opłat od myśliwych
wykonujących polowanie niezależnie od charakteru świadczeń, w przypadku
zagrożenia ze strony zwierzyny dla funkcjonowania obiektów produkcyjnych
i użyteczności publicznej oraz towarzyszącej jej infrastruktury.

4. Dopuszcza się odstąpienie przez zarządców ohz LP na terenie RDLP w Krośnie,
za zgodą Dyrektora RDLP w Krośnie, od pobierania opłat od myśliwych,
wykonujących polowanie niezależnie od charakteru świadczenia, w przypadku
wystąpienia na danym terenie ogniska choroby zakaźnej i stwierdzenia
związanego z tym niebezpieczeństwa zagrożenia epizootycznego bądź
konieczności przeprowadzenia redukcji liczebności zwierzyny, jeżeli liczebność
ta zagraża podstawowym kierunkom użytkowania terenów rolnych, leśnych
i rybackich.
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§5
Nadleśniczy może organizować w zarządzanym przez siebie ohz LP polowania
zbiorowe.
Dopuszcza się organizowanie w ohz LP na terenie RDLP w Krośnie polowań
zbiorowych o charakterze szkoleniowym. W przypadku polowania zbiorowego
o charakterze szkoleniowym koszty organizacji pokrywa organizator, natomiast
uczestnicy wnoszą jedynie opłaty za pozyskane trofea jeleni – byków łownych.
Dopuszcza się organizowanie w ohz LP na terenie RDLP w Krośnie polowań
zbiorowych z powodu zagrożenia realizacji rocznego planu pozyskania.
W przypadku polowania zbiorowego z powodu zagrożenia realizacji rocznego
planu pozyskania, koszty organizacji pokrywa organizator, natomiast uczestnicy
wnoszą jedynie opłaty za pozyskane trofea jeleni byków łownych.
Myśliwym uczestnikom polowania zbiorowego nie przysługuje zwrot
zryczałtowanych kosztów polowania.
Polowania zbiorowe na zwierzynę grubą organizowane w ohz LP na terenie
RDLP w Krośnie mogą odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem nadziemnych
stanowisk myśliwskich wzniesionych ponad powierzchnię gruntu na co najmniej
200 cm (odległość od powierzchni gruntu do podłogi stanowiska).
Zarządcy ohz LP z terenu RDLP w Krośnie, mogą w uzasadnionych przypadkach
(zapewniających bezpieczeństwo uczestników polowania) organizować
polowania zbiorowe bez stosowania przepisów wynikających z ust. 5.
Nadleśniczy zobowiązany jest do oznakowania tablicami ostrzegawczymi
obszaru planowanego polowania zbiorowego, przed jego rozpoczęciem.
O organizacji polowań zbiorowych nadleśniczy informuje pisemnie Dyrektora
RDLP w Krośnie.
§6
Odstąpienie tusz myśliwemu na własne potrzeby następuje wg cen tusz w I klasie
jakości, uzyskanych od głównego odbiorcy.

§7

1. Ocenę prawidłowości odstrzału jak również wstępną wycenę trofeów dokonuje na
arkuszu oceny powołana przez nadleśniczego komisja. W skład komisji wchodzą
przedstawiciel lub przedstawiciele zarządcy ohz LP oraz przedstawiciel
Polskiego Związku Łowieckiego, pisemnie wskazany przez właściwy Zarząd
Okręgowy PZŁ. Ocenę oraz wycenę trofeum należy przeprowadzić po co
najmniej 24 godzinach od jego preparacji. Na prośbę myśliwego, który trofeum
pozyskał, dopuszcza się dokonanie wcześniejszej oceny oraz wstępnej wyceny
trofeum. Wyniki oceny i wstępnej wyceny wpisywane są do arkusza oceny
zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej. Arkusz oceny sporządza się
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla zarządcy ohz LP oraz dla
uczestniczącego przedstawiciela PZŁ. W pracach komisji dokonującej oceny
i wyceny trofeum, nie może brać udział osoba współuczestnicząca w jego
pozyskaniu (podprowadzający). Elementem prawidłowości odstrzału jeleni byków
jest również dokumentacja fotograficzna trofeum w skórze.
2. Bieżącej kontroli oceny prawidłowości odstrzału oraz wstępnej wyceny dokonują
wyznaczeni przez Dyrektora RDLP w Krośnie pracownicy prowadzący sprawy
łowieckie, przy każdej bytności w terenie bądź też w wyznaczonym terminie,
w przypadku oceny zbiorczej.
3. Odwołanie od dokonanej oceny prawidłowości odstrzału rozpatruje powołana
przez Dyrektora RDLP w Krośnie komisja.
4. Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
nadleśnictwa prowadzące ohz LP nie wydają kompletnych żuchw.
5. Nadleśniczy zarządzający ohz LP na terenie RDLP w Krośnie jest zobowiązany
przekazać do właściwego zarządu okręgowego PZŁ wykaz trofeów
podlegających wycenie ostatecznej, wraz z danymi adresowymi myśliwych PZŁ,
którzy je pozyskali.
§8
1. Dokonanie przez myśliwego nieprawidłowego odstrzału samca zwierzyny płowej
skutkuje naliczeniem opłaty karnej w wysokości 100% wartości opłat
wymienionych w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Dokonanie takiego ostrzału powoduje również wstrzymanie wszelkich odstrzałów
dla tego myśliwego na okres jednego pełnego sezonu łowieckiego na terenie
ośrodków hodowli zwierzyny LP w RDLP w Krośnie. Nadleśniczy zarządzający
ohz LP, w którym został dokonany odstrzał nieprawidłowy samca zwierzyny
płowej, przesyła do pozostałych ohz LP z terenu RDLP w Krośnie informacje na
temat myśliwego, który pozyskał powyższe trofeum.
2. Myśliwemu, który dokonał odstrzału łownego samca zwierzyny płowej na
posiadane upoważnienie do odstrzału samca selekcyjnego, naliczona zostanie
dodatkowo opłata karna w wysokości 50 % wartości opłaty wymienionej w ofercie
cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odstępstwem od
naliczenia powyższej opłaty karnej jest pozyskanie samca zwierzyny płowej

o cechach szydlarza, a także o anormalnym porożu. W takim przypadku nalicza
się jedynie opłatę wg oferty stanowiącej załącznik nr 1.
3. W przypadku pozyskania samca zwierzyny płowej o cechach selekcyjnych na
upoważnienie do odstrzału samca łownego, nalicza się tylko opłaty wymienione
w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W przypadku naliczenia opłat karnych nie przysługują myśliwemu jakiekolwiek
ulgi.
5. Wyrażenie zgody na odstrzał o którym mowa w ust. 1 i 2 przez osobę
podprowadzającą
myśliwego,
skutkuje
nałożeniem
sankcji
na
podprowadzającego, polegających na rocznym (od dnia dokonania odstrzału)
zakazie polowania na samce zwierzyny płowej na terenie ośrodka hodowli
zwierzyny LP, na którym podprowadzał myśliwego.
§9
Nadleśniczowie zobowiązani są do:
1) prowadzenia w wersji papierowej lub elektronicznej książki ewidencji pobytu
myśliwych na polowaniu indywidualnym, oddzielnie dla każdego obwodu.
Wpisów do książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym może
dokonywać upoważniona przez nadleśniczego osoba;
2) prowadzenia w wersji papierowej lub elektronicznej kroniki obwodu
łowieckiego z uwzględnieniem wszystkich pozyskanych trofeów samców
zwierzyny płowej i dzików odyńców oraz ciekawych okazów pozyskanej bądź
żywej zwierzyny, udokumentowanych opisanymi zdjęciami;
3) wykonania wstępnej wyceny trofeów łowieckich (jeleni, saren i dzików)
zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 maja
2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich.
Protokół z wyceny trofeów łowieckich stanowi Załączniki nr 2, 3 i 4;
4) ewidencjonowania trofeów na elektronicznych kartach wyceny prowadzonych
za pomocą aplikacji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej:
https://trofea.lasy.gov.pl i funkcjonującej pod nazwą „Katalog trofeów
łowieckich pozyskiwanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów
Państwowych”. Trofea należy publikować w rejestrze ogólnym najpóźniej do
ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało pozyskane;
5) komisyjnego ważenia tusz zwierzyny (jeleń, sarna, dzik), przeznaczonej na
użytek własny myśliwego, który ją pozyskał oraz ewidencjonowania tego na
protokole stanowiącym Załączniki nr 2,3 i 4.
6) rozliczania kosztów polowania na specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 5.
7) przeprowadzenia oceny prawidłowości odstrzału zwierzyny na arkuszu
stanowiącym Załącznik nr 6.

§ 10

Za przestrzeganie i egzekwowanie
odpowiedzialność ponosi nadleśniczy.

postanowień

niniejszego

Zarządzenia

§ 11
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 8
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia
21 marca 2019 r. znak: ZG.7320.9.2019 w sprawie wprowadzenia oferty
na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów
Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Grażyna Zagrobelna
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie

Załączniki:
1. Oferta na sprzedaż polowań i trofeów w ohz LP na terenie RDLP w Krośnie
2. Protokół z komisyjnego przeważenia tusz przeznaczonych na użytek własny oraz wyceny
trofeum jelenia byka
3. Protokół z komisyjnego przeważenia tusz przeznaczonych na użytek własny oraz wyceny
trofeum sarny rogacza
4. Protokół z komisyjnego przeważenia tusz przeznaczonych na użytek własny oraz wyceny
trofeum dzika
5. Specyfikacja do rozliczenia kosztów polowania
6. Arkusz oceny zgodności odstrzału z zasada
7. Wzór umowy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12
Dyrektora RDLP w Krośnie
z dnia 1 czerwca 2020 r.
zn. ZG.7320.5.2020

Oferta
na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny
LP na terenie RDLP w Krośnie
/ceny brutto w PLN/

Krosno, 1 czerwca 2020 r.

Organizacja polowania
a. polowanie indywidualne¹ b. polowanie zbiorowe

–

200,00 zł/dzień – polowanie jednodniowe
120,00 zł/dzień – polowanie min. dwudniowe
700,00 zł/dzień/myśliwy
(cena polowania zbiorowego obejmuje:
organizację polowania oraz odstrzał jeleni
łań, jeleni cieląt, saren kóz, saren koźląt,
dzików).

OFERTY DODATKOWE:

POLOWANIE PAKIETOWE – 1 250,00 zł.
pakiet zawiera: 3 dni organizacji polowania indywidualnego, odstrzał 1 jelenia byka
o wadze trofeum do 3,99 kg, odstrzał 3 jeleni łań lub jeleni cieląt oraz odstrzał
2 dzików.
W przypadku niezrealizowania odstrzału jelenia byka o wadze trofeum do 3,99
kg, pakiet obniża się o 30 %.
W przypadku pozyskania jelenia byka o wadze powyżej 3,99 kg myśliwy
uiszcza opłatę zgodną z cennikiem (opłata za trofeum jelenia byka), a wartość
pakietu obniża się o 30 %.
Pakiet obowiązuje od 15 października do 15 stycznia. O ilości pakietów
decyduje Nadleśniczy zarządzający ohz LP.
-

OFERTA ŁĄCZONA NA JELENIE BYKI
- 50 % rabat na odstrzał 1 jelenia byka o wadze trofeum do 3,99 kg, w przypadku
odstrzału 1 jelenia byka o wadze trofeum min. 6,00 kg. Rabat zostanie naliczony
w przypadku pozyskania wyżej wymienionych trofeów podczas jednorazowego
pobytu. Oferta dotyczy myśliwych polujących wg. oferty w pełnym zakresie
świadczeń.

¹ Zarządzający ohz LP określi, co oznacza dzień organizacji polowania. Organizacja polowania indywidualnego

na dzikie kaczki, bażanty, jarząbki, słonki oraz drapieżniki (lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz) wynosi 40 zł./dzień.

Opłata za trofeum
JELENIE
Postrzelenie²
Postrzelenie jelenia byka
Postrzelenie jelenia łani lub cielęcia

–
–

1 000,00 zł
500,00 zł

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

200,00 zł
300,00zł
400,00zł
600,00 zł
800,00 zł.
1000,00 zł.
1200,00 zł.
2 400,00zł
3 150,00zł
4 700,00zł
5 600,00zł + 18,00zł za każde
0,01 kg powyżej 8,00 kg

-

100,00 zł.

Opłata za trofeum

Byki*:
Trofeum o masie do 2 kg
Trofeum o masie od 2,01-2,49 kg
Trofeum o masie od 2,50-2,99 kg
Trofeum o masie od 3,00-3,49 kg
Trofeum o masie od 3,50- 3,99 kg
Trofeum o masie od 4,00- 4,49 kg
Trofeum o masie od 4,50-4,99 kg
Trofeum o masie od 5,00- 5,99 kg
Trofeum o masie od 6,00-6,99 kg
Trofeum o masie od 7,00-7,99 kg
Trofeum o masie od 8,00 i powyżej

Łanie i cielęta
Trofeum grandle, rapcie

*Uwaga: W okresie od 10 do 30 września sprzedaż polowań na jelenie byki
odbywa się na podstawie oferty cenowej dla biur polowań i myśliwych zagranicznych
w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie.

² Uznanie za postrzałka następuje po znalezieniu farby lub ścinki. Przy postrzeleniu stosuje się podatek VAT

w wysokości jak przy organizacji polowania.

SARNY
Postrzelenie ²
Postrzelenie sarny - kozła
Postrzelenie sarny kozy lub koźlęcia

–
–

300,00 zł
150,00 zł

Opłata za trofeum
Kozły – masa trofeum netto:
Trofeum o masie do 149g (w tym rogacz guzikarz)
Trofeum o masie 150-199g
Trofeum o masie 200-299g
Trofeum o masie 300-349g
Trofeum o masie 350-399g
Trofeum o masie 400-499g

Trofeum kozła perukarza o wadze powyżej 550g

–
50,00 zł
–
100,00 zł
–
150,00 zł.
–
200,00 zł.
–
350,00 zł.
–
860,00 zł + 7,00zł za
każdy gram powyżej 400g
–
1 655,00 zł + 15,00zł za
każdy gram powyżej 500g
–
2 700,00 zł

Kozy i Koźlęta
Racice

–

50,00 zł

–

120,00 zł

Trofeum (szable) o długości do 13,99 cm:
a) osobników o wadze do 29,99 kg
b) osobników o wadze od 30,00- 49,99 kg
c) osobników o wadze od 50,00- 79,99 kg
d) osobników o wadze powyżej 80 kg

–
–
–
–

30,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
300,00 zł

Trofeum (szable) o długości od 14,00- 15,99 cm

–

450,00 zł

Trofeum (szable) o długości od 16,00- 19,99 cm

–
610,00 zł + 5,50 zł za
każdy mm powyżej 16,00cm.

Trofeum (szable) o długości powyżej 20 cm

–
850,00 zł + 12,00zł za
każdy mm powyżej 20,00 cm

Trofeum o masie 500g i powyżej

DZIKI
Postrzelenie ²
Postrzelenie dzika
Opłata za trofeum

ZWIERZYNA DROBNA
Opłata za trofeum
1. trofeum z lisa (czaszka)
2. trofeum z jenota (czaszka)
3. trofeum z borsuka (czaszka)
4. trofeum z kuny (czaszka)
5. trofeum z tchórza (czaszka)
6. trofeum z dzikiej kaczki (pióra)
7. trofeum z bażanta (pióra)
8. trofeum ze słonki (pióra)
9. trofeum z gołębia grzywacza (pióra)
10.trofeum z jarząbka (pióra)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bez opłaty
bez opłaty
50,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

pkt. 1-5 – opłata bez preparacji trofeum

Świadczenia dodatkowe
Ściągnięcie skóry na medalion
Jeleń – byk
–
Sarna – rogacz
–
Dzik
–

160,00 zł
100,00 zł
130,00 zł

Ściągnięcie całej skóry
Jeleń
Sarna
Dzik

200,00 zł
100,00 zł
130,00 zł

–
–
–

Zakup skóry surowej
Cena jednego kg skóry stanowi 200% wartości aktualnej ceny tusz w I klasie jakości
uzyskanej od głównego odbiorcy.

