
ZARZĄDZENIE 
1 Burmistrza i poczna Nr J .. f.f)Qf..~.„ 

z dnia .~?.:.Q .. , .. g.Q.~~lf. •....................... 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Opoczno do pełnienia funkcji członka zespołu 
dokonującego szacowania szkód łowieckich 

Na podstawie art. 30 ust.I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.46 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo 
łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1295 z późn.zm) 

wyznaczam 

§ 1. Sołtysów sołectw: Adamów, Antoniów, Bielowice, Brzustówek, Bukowiec Opoczyński, Dzielna, 
Januszewice, Janów Karwicki, Karwice, Kliny, Kraśnica, Kraszków, Kruszewiec, Kruszewiec Kolonia, 
Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Modrzew, Modrzewek, Mroczków Duży, Mroczków 
Gościnny, Ogonowice, Ostrów, Różanna, Sielec, Sitowa, Sobawiny, Sołek, Stużno, Stużno Kolonia, 
Wola Załężna, Wólka Karwicka, Wygnanów, Ziębów - jako przedstawicieli organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej Gminy Opoczno - do pełnienia funkcji członków zespołu dokonującego 
szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone: 

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, 
2) przy wykonywaniu polowania 

- według właściwości ze względu na miejsce wystąpienia szkody w poszczególnych jednostkach 
pomocniczych Gminy Opoczno. 

§ 2. Do pełnienia funkcji członka zespołu dokonującego szacowania szkód oraz ustalania wysokości 
odszkodowania za szkody wyrządzone na obszarze miasta Opoczna: 

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, 
2) przy wykonywaniu polowania, 

- Pana Michała Białka pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska, 

- Pana Ryszarda Pomykała pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska, 

§ 3. Jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej jednostki pomocniczej gminy lub na obszarze 
miasta Opoczna i sołectwa, funkcje członka zespołu dokonującego szacowania szkód oraz ustalania 
wysokości odszkodowania za szkody - pełni sołtys lub Pracownik Gminy Opoczno, o którym mowa 
w§ 2, właściwy dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Rafał 


