PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Strona internetowa WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

„Zakup samochodu terenowego dla Państwowej Straży Łowieckiej w
Łodzi”
W dniu 04 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.
Na mocy tej umowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
udzieli dofinansowania w wysokości 32.000,00 zł, w formie przekazania środków państwowej
jednostce budżetowej na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu terenowego dla Państwowej
Straży Łowieckiej w Łodzi”
Ogólna wartość zadania: 80.000,00 zł, z czego:
• 32.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
• 48.000,00 zł z budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Państwowa Straż Łowiecka w Łodzi realizuje przypisane zadania ustawowe pod
względem ochrony zasobów środowiska naturalnego. Charakter pracy tej formacji ściśle
związany jest z poruszaniem się w trudno dostępnych terenie i wymusza zapewnienie
właściwego stopnia operatywności. Zakup nowego samochodu zwiększy częstotliwość
przebywania strażników w trenie, co niewątpliwie wpłynie na większą i pełniejszą ochronę
zasobów Skarbu Państwa. Strażnicy realizujący wskazane zadania prowadzą działania w
zakresie zwalczania szkodnictwa przyrodniczego obejmujące swym zasięgiem teren parków
krajobrazowych, rezerwatów, użytków ekologicznych oraz innych form ochrony przyrody
chroniąc je przed zaburzeniem równowagi ekologicznej. Ponadto kontrolą objęte są cieki
wodne położone w granicach obszarów objętych programem Natura 2000, gdzie jak wyżej,
prowadzone są liczne patrole wpływające pośrednio na zachowanie złożonej sieci powiązań w
systemach ekologicznych. Priorytetem w działalności Straży jest ograniczenie działań
kłusowniczych tzn. nielegalnego pozyskiwania zwierząt za pomocą zakładanych wnyk - sideł
czy innych urządzeń jak potrzasków. Pozyskiwanie nielegalne zwierzyny za pomocą wnyk
stanowi wyraz społecznego barbarzyństwa gdyż zwierzyna cierpi – nawet przez kilka dni
kończy życie w męczarniach. W sytuacji bezpośredniego zgłoszenia przestępstwa czy
szkodliwości przyrodniczej realizowane są wyjazdy bezpośrednio do miejsca zaistniałej
szkody. PSŁ prowadzi także działania zmierzające do utrwalenia wysoce ekologicznych
postaw wśród myśliwych oraz osób niezwiązanych z łowiectwem. Ukazanie społeczeństwu

właściwego modelu szeroko pojętej profilaktyki realizowane jest na spotkaniach z myśliwymi
oraz ze społeczeństwem. Strażnicy Państwowej Straż Łowieckiej przy wykonywaniu
czynności służbowych mają prawo między innymi do: nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego, prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia za
naruszenia zapisów ustawowych dotyczących ochrony środowiska. Poruszając się
oznakowanym samochodem w terenie zniechęcają inne osoby do popełniania czynów
zabronionych. Planowane do realizacji zadania ma na celu poprawę efektywności zwalczania
szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego oraz zwiększenie dostępności jednostki dla
społeczeństwa jako instytucji wspomagającej działania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
Bliższych informacji na temat zadania udzielają pracownicy Wydziału Państwowej Straży
Łowieckiej w Łodzi pod numerem telefonu: (44) 649 52 40; 603795545 lub 609 292 086

