Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 05.04.2018 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
„Biuro Turystyki Myśliwskiej ROZTOCZE” ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,
tel: +48 81 532 70 37, e-mail: hunting@lublin.lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl

Cennik ryczałtowy
dla myśliwych korzystających z komercyjnej formy usług z zakresu
turystyki myśliwskiej, organizowanej za pośrednictwem RDLP w
Lublinie - Biura Turystyki Myśliwskiej "Roztocze" oraz dla
zagranicznych i krajowych biur polowań
/ceny brutto w PLN/

Lublin, dnia 05.04.2018 r.

Sporządził:
Stanowisko ds. Łowiectwa DŁ

Zatwierdził:
Jerzy Sądel
Dyrektor RDLP w Lublinie
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Polowanie indywidualne na jelenie byki - pakiet
Cena pakietu za całość polowania – 7 899,1.
2.

3.
4.
5.

Termin polowania od 21.08. do 28.02. roku następnego.
Zakres świadczeń:
 5 dni polowania, 6 noclegów z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem, organizacją
polowania, kosztami wykorzystania pojazdu w łowisku, kosztami administracyjnymi
(ubezpieczenie myśliwych) oraz usługą pilota.
 Odstrzał 1 jelenia byka do 4,99 kg wagi wieńca oraz 2 sztuk zwierzyny grubej
nietrofeowej (zwierzyny płowej nietrofeowej lub dzików do 50 kg wagi tuszy po
wypatroszeniu), a także lisów, borsuków i jenotów.
W przypadku odstrzału jelenia byka o wadze powyżej 4,99 kg wagi wieńca stosowane
będą opłaty za trofeum według aktualnego cennika1 pomniejszone o 3 000,- zł.
Rodzaj polowania: z podchodu, zasiadki i z podjazdu.
W przypadku niepozyskania jelenia byka organizator polowania zmniejsza o 40%
wartość pakietu.

Polowanie indywidualne na sarny rogacze - pakiet
Cena pakietu za całość polowania w terminie od 11.05. do 31.05. – 6 999,Cena pakietu za całość polowania w terminie od 01.06. do 30.09. – 6 499,1.
2.

3.

4.
5.
6.

Termin polowania od 11.05. do 30.09.
Zakres świadczeń:
 5 dni polowania, 6 noclegów z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem, organizacją
polowania, kosztami wykorzystania pojazdu w łowisku, kosztami administracyjnymi
(ubezpieczenie myśliwych) oraz usługą pilota.
 Odstrzał 3 rogaczy do 299 g wagi netto parostków i 2 dzików do 50 kg wagi tuszy po
wypatroszeniu oraz lisów, borsuków i jenotów.
W przypadku odstrzału sarny rogacza o wadze od 300 g wagi netto i powyżej stosowane
będą dopłaty 300 g – 349 g. – 290 zł, 350 g – 399 g – 630 zł, 400 g – 499 g – 1200 zł, >500
g – 2 900 zł.
Rodzaj polowania: z podchodu, zasiadki i z podjazdu.
Jeżeli myśliwy pozyska tylko 1 rogacza cenę pakietu zmniejsza się o 15 %.
Jeżeli myśliwy nie pozyska żadnego rogacza, cenę pakietu zmniejsza się o 40 %.

Aktualny cennik stanowi: „Oferta cenowa dla myśliwych korzystających z komercyjnej formy usług z zakresu
turystyki myśliwskiej, organizowanej za pośrednictwem RDLP w Lublinie - Biura Turystyki Myśliwskiej
"Roztocze" oraz dla zagranicznych i krajowych biur polowań”
1
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Polowanie indywidualne na rogacze – cennik ryczałtowy
Opłata za trofeum sarny kozła:
 trofeum o masie do 349 g netto
 trofeum o masie 350 g netto i więcej

– 1 199,– 2 299,-

W wybranych OHZ-LP – „Lasy Janowskie” oraz „Puszcza Solska” opłata za trofeum sarny
kozła:
 niezależnie od masy trofeum
– 899,Zakwaterowanie, organizacja polowania, koszt wykorzystania pojazdu w łowisku, koszty
administracyjne (ubezpieczenie myśliwych) oraz usługa pilota płatne według aktualnego
cennika.

Polowanie indywidualne na dziki i zwierzynę płową nietrofeową
Cena pakietu za całość polowania – 4 499,1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Termin polowania:
dziki
– cały rok
łanie jeleni i danieli – od 01.09. do 15.01 roku następnego
cielęta jeleni i danieli – od 01.09. do 28.02 roku następnego
kozy i koźlęta saren – od 01.10. do 15.01 roku następnego
Zakres świadczeń:
 3 dni polowania, 4 noclegi z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem, organizacją
polowania, kosztami wykorzystania pojazdu w łowisku, kosztami administracyjnymi
(ubezpieczenie myśliwych) oraz usługą pilota.
 Odstrzał 6 szt. zwierzyny nietrofealnej (dzików do 79,99 kg wagi tuszy po
wypatroszeniu i długości szabel do 13,99 cm, zwierzyny płowej: łań i cieląt jeleni, łań i
cieląt danieli, kóz i koźląt saren), a także lisów, borsuków i jenotów bez ograniczeń.
Za odstrzał dzika o wadze po wypatroszeniu powyżej 80 kg dopłata 600 zł
Za odstrzał dzika odyńca o orężu o długości szabel:
 od 14,00 cm do 15,99 cm dopłata wynosi 1 100, od 16 cm do 20,00 cm dopłata wynosi 1 400,- + 50,- (za każdy 1mm pow. 16 cm)
 powyżej 20,00 cm dopłata wynosi 3 400,- + 60,- (za każdy 1mm pow. 20 cm)
W przypadku pozyskania mniej niż 3 sztuk zwierzyny cena pakietu zostaje obniżona o
20 %.
W przypadku niepozyskania zwierzyny cena pakietu zostaje zmniejszona o 40 %.
Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o polowanie na zwierzynę trofealną z
zastosowaniem opłat według aktualnego cennika.
W przypadku przedłużenia polowania o jeden dzień z możliwością odstrzału 2 sztuk
zwierzyny grubej nietrofealnej dopłata wynosi 1 199,- od osoby.
Rodzaj polowania: z zasiadki, podchodu i podjazdu.
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Polowanie zbiorowe na dziki i zwierzynę płową nietrofeową – 4 dni.
Cena pakietu za całość polowania dla grupy do 20 osób:
5 299,- od myśliwego.
Cena pakietu za całość polowania dla grupy powyżej 20 osób: 5 099,- od myśliwego.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Termin polowania od 15.10. do 15.01. roku następnego
Zakres świadczeń:
 4 dni polowania, 5 noclegów z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem (kolacja w
dniu przyjazdu, śniadanie, posiłek na polowaniu, obiadokolacja po polowaniu),
organizacją polowania, kosztami administracyjnymi (ubezpieczenie myśliwych) oraz
usługą pilota.
 Odstrzał 7 sztuk zwierzyny grubej nietrofeowej (średnio na myśliwego w trakcie 4 dni
polowania – dzików do 79,99 kg wagi tuszy po wypatroszeniu i długości szabel do
13,99 cm, zwierzyny płowej: łań i cieląt jeleni, łań i cieląt danieli, kóz i koźląt saren), a
także lisów, borsuków i jenotów bez ograniczeń.
W przypadku odstrzału dzika powyżej 80 kg po wypatroszeniu dopłata wynosi 600,Za odstrzał dzika odyńca o orężu o długości szabel:
 od 14,00 cm do 15,99 cm dopłata wynosi 1 100, od 16 cm do 20,00 cm dopłata wynosi 1 400,- + 50,- (za każdy 1mm pow. 16 cm)
 powyżej 20,00 cm dopłata wynosi 3 400,- + 60,- (za każdy 1mm pow. 20 cm)
W przypadku pozyskania mniej niż 3 sztuk zwierzyny grubej (średnio na myśliwego w
trakcie 4 dni polowania) cenę pakietu zmniejsza się o 10 %.
Możliwość rozszerzenia pakietu o odstrzał 2 jeleni byków o wadze trofeum do 3,49 kg
lub 2 danieli byków o wadze trofeum do 1,49 kg za dodatkową opłatą 3 499,- liczoną od
grupy myśliwych. W przypadku pozyskania większego trofeum będzie stosowana opłata
według aktualnego cennika pomniejszona o 1 750,-. W przypadku niepozyskania byka 50
% kwoty dopłaty podlega zwrotowi.
Za zgodą organizatora polowania istnieje możliwość pozyskania zwierzyny trofeowej z
zastosowaniem opłat według cennika.
W przypadku przedłużenia polowania o jeden dzień dopłata wynosi 1 299,- od osoby z
możliwością pozyskania 2 sztuk zwierzyny grubej nietrofeowej.
Minimalna liczba myśliwych wynosi 10 osób.

Polowanie zbiorowe pędzone na dziki i zwierzynę płową nietrofeową – 2 dni.
Cena pakietu za całość polowania dla grupy do 20 osób:
2 699,- od myśliwego.
Cena pakietu za całość polowania dla grupy powyżej 20 osób: 2 599,- od myśliwego.
1.
2.

Termin polowania od 15.10. do 15.01. roku następnego
Zakres świadczeń:
 2 dni polowania, 2 noclegi z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem (kolacja w dniu
przyjazdu, śniadania, posiłek na polowaniu, obiadokolacja po polowaniu), organizacją
polowania, kosztami administracyjnymi (ubezpieczenie myśliwych) oraz usługą pilota.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

 Odstrzał 4 sztuk zwierzyny grubej nietrofeowej (średnio na myśliwego w trakcie 2 dni
polowania – dzików do 79,99 kg wagi tuszy po wypatroszeniu i długości szabel
do13,99 cm, zwierzyny płowej: łań i cieląt jeleni, łań i cieląt danieli, kóz i koźląt saren),
a także lisów, borsuków i jenotów bez ograniczeń.
W przypadku odstrzału dzika powyżej 80 kg po wypatroszeniu dopłata wynosi 600,Za odstrzał dzika odyńca o orężu o długości szabel:
 od 14,00 cm do 15,99 cm dopłata wynosi 1 100, od 16 cm do 20,00 cm dopłata wynosi 1 400,- + 50,- (za każdy 1mm pow. 16 cm)
 powyżej 20,00 cm dopłata wynosi 3 400,- + 60,- (za każdy 1mm pow. 20 cm)
W przypadku pozyskania mniej niż 1 sztuki zwierzyny grubej (średnio na myśliwego w
trakcie 2 dni polowania) cenę pakietu zmniejsza się o 10 %.
Możliwość rozszerzenia pakietu o odstrzał 2 jeleni byków o wadze trofeum do 3,49 kg
lub 2 danieli byków o wadze trofeum do 1,49 kg za dodatkową opłatą 3 499,- liczoną od
grupy myśliwych. W przypadku pozyskania większego trofeum będą stosowana opłata
wg cennika pomniejszona o 1 750,-. W przypadku niepozyskania byka 50 % kwoty
dopłaty podlega zwrotowi.
Za zgodą organizatora polowania istnieje możliwość pozyskania zwierzyny trofeowej z
zastosowaniem opłat według cennika.
W przypadku przedłużenia polowania o jeden dzień dopłata wynosi 1 299,- od osoby
Minimalna liczba myśliwych wynosi 10 osób.

Polowanie zbiorowe pędzone na zające, bażanty i lisy (od 6 myśliwych)
Cena pakietu za całość polowania 2 499,1. Termin polowania od 1.11. do 31.12.
2. Zakres świadczeń:
 2 dni polowania, 2 noclegi z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem (kolacja w dniu
przyjazdu, śniadanie, posiłek na polowaniu, obiadokolacja po polowaniu), organizacją
polowania, kosztami administracyjnymi (ubezpieczenie myśliwych) oraz usługą pilota.
 Odstrzał 10 -12 zajęcy, bażantów i lisów na 1 myśliwego.
3. W przypadku nie odstrzelenia wymienionej ilości zwierzyny cenę pakietowa zmniejsza się
o 20%.
Warunki organizacji polowań w ramach cennika ryczałtowego
1.

2.

Zamówienie polowania w ramach cennika ryczałtowego przez myśliwego komercyjnego
lub grupę myśliwych w Biurze Turystyki Myśliwskiej „Roztocze” w RDLP w Lublinie musi
być przesłane na piśmie z wyszczególnieniem imienia i nazwiska oraz adresu
zamieszkania myśliwego, miejsca i terminu polowania, świadczeń pobytowych,
organizacji polowania, pracy pilota. Umawiające się strony obowiązuje polskie prawo
łowieckie i turystyczne.
Biuro Turystyki Myśliwskiej „Roztocze” w RDLP w Lublinie prześle myśliwym
komercyjnym lub Zagranicznym i Krajowym Biurom Polowań dokument Voucher
potwierdzający jednocześnie organizację polowania. Myśliwi krajowi wykonują
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3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

polowanie w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Dyrektorem RDLP w Lublinie a
Kontrahentem,
Zamawiający polowanie zobowiązany jest wpłacić zaliczkę bezpośredniemu
organizatorowi imprezy myśliwskiej na 14 dni przed rozpoczęciem świadczeń w
wysokości 50 % ceny zamówionego polowania. W odniesieniu do myśliwych krajowych
dopuszczalna jest wpłata zaliczki gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem polowania.
Niespełnienie warunku wpłaty zaliczki uniemożliwia przystąpienie do polowania.
Rezygnacja myśliwego z polowania w terminie krótszym niż 14 dni przed uzgodnionym
terminem rozpoczęcia świadczeń powoduje przepadek wpłaconej zaliczki, wymienionej
w punkcie 3, lub zmianę terminu polowania w uzgodnieniu z Biurem Turystyki
Myśliwskiej „Roztocze”.
Rozliczenie całości kosztów polowania następuje po jego zakończeniu w ostatnim dniu
pobytu gości w Nadleśnictwie lub Kole Łowieckim.
Koszty przewozu gości z lotniska lub dworca kolejowego do miejsca świadczeń i powrót
będą rozliczane wg obowiązującej stawki aktualnego cennika.
Myśliwi komercyjni zobowiązani są do posiadania własnej broni i amunicji myśliwskiej
(myśliwi zagraniczni z krajów UE muszą posiadać europejski paszport broni) i zobowiązani
są do przestrzegania warunków wykonywania polowania obowiązujących w Polsce.
Polowanie zbiorowe pędzone na zwierzynę drobną można łączyć z innymi polowaniami
objętymi cennikiem ryczałtowym.
Formy zapłaty po polowaniu w ramach:
 współpracy z Zagranicznym Biurem Polowań – przelewem na konto bankowe
organizatora,
 akwizycji bezpośredniej – po zakończeniu polowania w miejscu rozliczenia przez
organizatora gotówką, kartą płatniczą lub przelewem konto organizatora.

