
Koło Łowieckie „Diana” Mielec 

Obwód łowiecki 58 pk i 70 pk  

Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń: 

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną (email: dianamielec@tlen.pl). 

 Zgłoszenie musi zostać dokonane za pomocą formularza dostępnego na stronie 

internetowej koła (www.dianamielec.pl). Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. 

 

Koło Łowieckie „Łoś” Mielec 

Obwody łowieckie 37 pk i 71 pk 

Szkody łowieckie na obwodach dzierżawionych przez Koło, są przyjmowane na adres Koła 
Łowieckiego: 

Łoś w Mielcu 

Breń Osuchowski 196 

39-304 Czermin 

 

Koło Łowieckie „Knieja” Mielec 

Obwody łowieckie 30 pk i 69 pk 

Zarząd Koła  informuje, że na terenie dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich 

uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń do oszacowania szkód wyrządzonych przez 

zwierzęta łowne (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik) w uprawach i płodach rolnych są: 

W obowdzie nr 30 pk 

 Janusz Wrona, 39-300 Mielec, ul. Rudnik 2, tel. 698 633 652,  
e-mail:  janusz.wrona@krosno.lasy.gov.pl 

W obwodzie nr 69 pk jest 

 Krzysztof Klaus, 39-322 Rzemień 315, tel. 669 991 846, e-mail: 
Krzysztof.klaus1@gmail.com 

Jednocześnie informujemy, że zainteresowani właściciele gruntu (rolnicy) zobowiązani są 
dokonywać zgłoszeń szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych: 

 Pisemnie (listem poleconym) lub drogą elektorniczna 
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 W terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty powstania (stwierdzenia) szkody do 
wymienionego powyżej przedstawiciela naszego Koła 

Ponadto informujemy, że poszkodowani właściciele upraw zobowiązani są do powiadomienia 
naszych przedstawicieli o terminie zamierzonego sprzętu tych upraw w terminie nie 
późniejszym niż 7 dni przed datą sprzętu. 

Odszkodowania będą przez nas wypłacane w terminie do 30 dni licząc od dnia sporządzenia 
protokołu ostatecznego szacowania szkody. 

 

Koło Łowieckie „Przepiórka” Mielec 

Obwód łowiecki nr 23 

Zarząd Koła  informuje, że przyjmowania zgłoszeń do oszacowania szkód wyrządzonych 

przez zwierzęta łowne należy zgłaszać na adres: 

KŁ Przepiórka w Mielcu 

Jaślany 381 

39-332 Tuszów Narodowy 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej koła: 

http://przepiorkamielec.cba.pl/index.php/wiadomoci-dla-rolnikow 

 

 

Koło Łowieckie „Sęp” Mielec 

Obwód łowiecki nr 38 pk - Gmina Niwiska 

Numery tel. osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń: 

 tel. 692 564 175 

 tel. 601 542 037 

 

Obwód łowiecki nr 2 pk - Gmina Radomyśl nad Sanem 

Numery tel. osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń: 

 tel. 668 685 111 
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