Załącznik nr 1 do Decyzji nr 93 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych
w Zielonej Górze z dnia 16.08.2022 r.

Oferta minimalna
na sprzedaż trofeów i polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny
nadleśnictw RDLP
w Zielonej Górze, za pośrednictwem biur polowań w sezonie
2022/2023
( oferta zawiera wartości PLN brutto z VAT)
Wartość punktu 200 zł
Obowiązuje do 31.03.2023

Zielona Góra 17.08.2022

Oferta „minimalna” zawarta w niniejszym dokumencie służy wyłonieniu stosownego
operatora (ew. myśliwego lub grupy myśliwych w ramach usługi własnego biura polowań) i
co do zasady ustala minimalną wartość punktu oraz ich liczbę. Wskazane wartości w PLN
wynikają z przeliczenia liczby punktów przez ich minimalną wartość (200 PLN)
I.

Organizacja polowania.
a) polowanie indywidualne1

-1,00 pkt /wyjście/myśliwego – 200,00 zł

(w wypadku braku kalkulacji kierownik jednostki może zwiększyć wartość punktową kosztów organizacji
polowania indywidualnego przed ogłoszeniem przetargu)

b) polowanie zbiorowe2 :
- 5,00 pkt /dzień/myśliwego ( grupy <10 myśliwych ) – 1000,00 zł
- 4,50 pkt /dzień/myśliwego ( grupy 10-12 myśliwych ) – 900,00 zł
- 4,00 pkt /dzień/myśliwego ( grupy 13 myśliwych i więcej ) – 800,00 zł

II.

Opłata za dokonanie odstrzału, zakup trofeów3.
Jeleń szlachetny
postrzelenie jelenia byka4
17,50 pkt – 3500,00 zł
postrzelenie łani lub cielaka jelenia4 2,00 pkt – 400,00 zł
Opłata za dokonanie odstrzału
Byki.
Trofeum - wieniec i grandle
trofeum o masie do 2 kg (w tym byk szpicak) 5,50 pkt - 1100,00 zł
trofeum o masie od 2,01 – 2,49 kg
11,00 pkt – 2200,00 zł
trofeum o masie od 2,50 – 2,99 kg
14,85 pkt – 2970,00 zł
trofeum o masie od 3,00 – 3,49 kg
17,60 pkt – 3520,00 zł
trofeum o masie od 3,50 – 3,99 kg
19,25 pkt – 3850,00 zł
trofeum o masie od 4,00 – 4,49 kg
21,45 pkt – 4290,00 zł
trofeum o masie od 4,50 - 4,99 kg
23,10 pkt - 4620,00 zł
trofeum o masie od 5,00 – 5,99 kg
24,75 pkt – 4950,00 zł
+ 0,06 pkt za każde 0,01 kg pow. 5 kg
+ 12,00 za każde 0,01 kg pow. 5 kg
trofeum o masie od 6,00 – 6,99 kg
33,00 pkt – 6600,00 zł
+ 0,08 pkt za każde 0,01 kg pow. 6 kg
+ 16,00 zł za każde 0,01 kg pow. 6 kg
trofeum o masie od 7,00 – 7,99 kg
44,00 pkt – 8800,00 zł
+ 0,193 pkt zł za każde 0,01 kg pow. 7 kg + 38,60 zł za każde 0,01 kg pow. 7 kg
trofeum o masie 8,00 kg i powyżej
63,25 pkt – 12650,00 zł
+ 0,22 pkt za każde 0,01 kg pow. 8 kg
+ 44,00 zł za każde 0,01 kg pow. 8 kg
Łanie i cielęta
Trofeum - grandle, rapcie
1,30 pkt – 260,00 zł

Daniel
postrzelenie daniela byka4
postrzelenie łani lub cielaka daniela4

-

9,00 pkt – 1800,00 zł
2,00 pkt – 400,00 zł

Opłata za dokonanie odstrzału.
Byki
Trofeum-łopaty
trofeum o masie do 1,49 kg (w tym byk szpicak) - 7,50 pkt – 1500,00 zł
trofeum o masie od 1,50 – 2,49 kg
12,0 pkt – 2400,00 zł
+ 0,04 pkt za każde 0,01 kg pow. 1,5 kg
+ 8,00 zł za każde 0,01 kg pow. 1,5 kg
trofeum o masie od 2,50 – 2,99 kg
16,50 pkt – 3300,00 zł
+ 0,08 pkt za każde 0,01 kg pow. 2,5 kg
+ 16,00 zł za każde 0,01 kg pow. 2,5 kg
trofeum o masie powyżej 3 kg
21,50 pkt – 4300,00 zł
+ 0,17 pkt zł za każde 0,01 kg pow. 3 kg
+ 34,00 zł za każde 0,01 kg pow. 3 kg
Łanie i cielęta
Trofeum – grandle, rapcie
1,30 pkt – 260,00 zł
Sarna
postrzelenie sarny – kozła4
postrzelenie sarny kozy lub koźlęcia4
Opłata za dokonanie odstrzału.
Kozły5
Trofeum – parostki
trofeum o masie do 149 g (w tym rogacz
guzikarz i szpicak)
trofeum o masie od 150 – 199 g
trofeum o masie od 200 – 299 g
+ 0,013 pkt za każdy gram pow. 200 g
trofeum o masie od 300 – 349 g
+ 0,077 pkt za każdy gram pow. 300 g
trofeum o masie od 350 – 399 g
+ 0,138 pkt zł za każdy gram pow. 350 g
trofeum o masie od 400 – 499 g
+ 0,148 pkt zł za każdy gram pow. 400 g
trofeum o masie powyżej 500 g
+ 0,16 pkt zł za każdy gram pow. 500 g
Kozy i koźlęta
Trofeum – racice

-

4,00 pkt – 800,00 zł
0,90 pkt – 180,00 zł

-

1,10 pkt – 220,00 zł
2,20 pkt – 440,00zł
3,30 pkt – 660,00 zł
+ 2,60 zł za każdy gram pow. 200 g
4,57 pkt – 914,00 zł
+ 15,40 zł za każdy gram pow. 300 g
9,35 pkt – 1870,00 zł
+ 27,60 zł za każdy gram pow. 350 g
19,00 pkt – 3800,00 zł
+ 29,60 zł za każdy gram pow. 400 g
38,50 pkt – 7700,00 zł
+ 32,00 zł za każdy gram pow. 500 g
- 0,90 pkt – 180,00 zł

Dzik
postrzelenie dzika4
4,10 pkt – 820,00 zł
Opłata za dokonanie odstrzału.
Trofeum – szable i fajki (oręż)
a) osobników o wadze do 29,99 kg
1,75 pkt – 350,00 zł
b) osobników o wadze od 30,00 – 49,99 kg
2,75 pkt – 550,00 zł
c) osobników o wadze od 50,00 – 79,99 kg
5,50 pkt – 1100,00 zł
d) osobników o wadze od 80,00 – 99,99 kg
6,60 pkt – 1320,00 zł
e) osobników o wadze od 100 – 109,99 kg
9,00 pkt - 1800,00 zł
f) osobników o wadze powyżej 110,00 kg
12,00 pkt - 2400,00 zł
*
2. Trofeum (szable), niezależnie od wagi tuszy
o długości od 14,00 –15,99 cm
7,92 pkt – 1584,00 zł
o długości od 16,00 – 20,00 cm
8,20 pkt – 1640,00 zł
+ 0,225 pkt za każdy mm powyżej 16 cm + 45,00 zł za każdy mm powyżej 16 cm
o długości powyżej 20 cm
17,82 pkt – 3564,00 zł
+ 0,275 pkt za każdy mm powyżej 20,00 cm + 55,00 zł za każdy mm powyżej 16 cm
UWAGA: W przypadku pozyskania dzika w strefach z ograniczeniami ASF, gdzie nie ma możliwości
wypreparowania trofeum (szable, fajki) należy stosować opłaty za dokonanie odstrzału dzików wg wagi.
Rozliczenie wagi dzików oddawanych do utylizacji odbywać się będzie w następujący sposób: waga tuszy dzika
(bez patroszenia – brutto) będzie pomniejszana o 25% w celu uzyskania wagi do obciążenia myśliwego (netto).
* W wypadku możliwości wypreparowania trofeum w myśl obowiązujących przepisów dotyczących
ASF rozliczenie z biurem polowań na podstawie wielkości wypreparowanego oręża jest kwestią umowy
pomiędzy jej stronami.

Zwierzyna drobna
Opłata za dokonanie odstrzału.
Trofeum – czaszka, skóra, pióra (niewypreparowane)
Lis
0,125 pkt – 25,00 zł
Norka amerykańska - 0,125 pkt – 25,00 zł
Borsuk
0,50 pkt – 100,00 zł
Kuny
0,125 pkt – 25,00 zł
Dzikie gęsi
0,300 pkt – 60,00 zł
Dzikie kaczki 0,125 pkt – 25,00 zł
Bażant
0,300 pkt – 60,00 zł
Słonka
0,545 pkt – 109,00 zł
Gołąb grzywacz 0,125 pkt – 25,00 zł
Łyska
0,055 pkt – 11,00 zł

Opłata za trofeum na medalion
trofeum z jelenia, daniela (skóra surowa) trofeum z sarny (skóra surowa)
trofeum z dzika (skóra surowa)
-

2,75 pkt – 550,00 zł
1,10 pkt – 220,00 zł
2,18 pkt – 436,00 zł

Opłata za trofeum - skóra surowa w całości
trofeum ze zwierzyny drobnej (drapieżniki ) trofeum ze zwierzyny grubej
-

0,275 pkt/szt. – 55,00 zł
0,165 pkt/kg – 33,00 zł

III. Świadczenia towarzyszące (oprawa specjalna polowania, ubezpieczenia, usługi
pilota, wędkowanie, jazda konna, zwiedzanie okolicy itp.).
Ustala nadleśniczy w zależności od jakości i zakresu świadczeń.
IV. Inne.
1.
W przypadku pozyskania zwierzyny innego gatunku, innej płci lub w większej
liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez zarządcę obwodu łowieckiego lub
w okresie ochronnym, nadleśnictwa zobowiązane są powiadomić o zaistniałym fakcie
właściwe organy ścigania.
2.
W przypadku strzelenia przez myśliwego zwierzyny o trofeum rekordowym,
pozostaje ono własnością zarządcy obwodu a myśliwy otrzymuje bezpłatny
dodatkowy odstrzał na ten rodzaj zwierzyny.

Przypisy.
Organizacja polowania indywidualnego na ptactwo (dzikie gęsi, dzikie kaczki, bażanty, kuropatwy, gołębie,
słonki, łyski), drapieżniki (lis, jenot, szop pracz, norka amerykańska, kuna, borsuk, tchórz) – 300 zł/dzień.
2 Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 50 % stawki, w przypadku jej udziału w polowaniu.
3 Opłata za trofeum zawiera koszty przygotowania trofeum do preparowania, koszty preparacji i przechowania
oraz koszty wydania certyfikatu o miejscu pozyskania trofeum, jego wadze i wstępnej wycenie według CIC.
Certyfikat wydawany jest obligatoryjnie dla trofeum wycenionego wstępnie na medal brązowy, srebrny lub
złoty . W przypadku trofeów nie spełniających tych kryteriów certyfikat może być wydany na prośbę myśliwego.
4 Przy postrzeleniu stosuje się podatek VAT w wysokości takiej jak przy organizacji polowania.
5 Podane wagi trofeów są wagami netto po potrąceniu 90 gram.

Zatwierdzam
Wojciech Grochala
Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
/podpisano elektronicznie/

