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Szanowny Panie Redaktorze,
w nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej ws. odstrzału sanitarnego dzików,
proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie1, odstrzał sanitarny
zwierząt jest wykonywany z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Na podstawie art. 8 ust. 9 tejże ustawy odstrzał sanitarny
zwierząt, odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, do którego wystawienia jest
obowiązany odpowiednio zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, lub dyrektor parku
narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, wskazującego w szczególności gatunek
i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności upoważnienia. Jednocześnie
zgodnie z pkt 3.5 Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym
afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie stanowiącego
załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu mającego na celu wczesne
wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej
choroby oraz jej zwalczanie2, wydanego na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt3, dzierżawca lub zarządca
obwodu łowieckiego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, dopuszcza do wykonania odstrzału
sanitarnego dzików każdego myśliwego będącego członkiem koła łowieckiego. Mając na uwadze
powyższe, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że zarząd koła łowieckiego ma obowiązek
wydania upoważnienia indywidualnego do wykonywania odstrzału sanitarnego dzików każdemu
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zainteresowanemu członkowi tego koła łowieckiego, a niewydawanie takiego upoważnienia lub
uzależnianie jego wydania od innych czynności takich jak oświadczenie o zrzeczeniu się ekwiwalentu
należnego z tytułu odstrzału sanitarnego jest działaniem niezgodnym z prawem.
Jednocześnie zgodnie z § 98 ust. 1 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego
załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16
lutego 2019 r., do kompetencji zarządów okręgowych należy nadzór nad kołami łowieckimi mającymi
siedzibę na terenie danego okręgu. Tym samym zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę koła łowieckiego, które dopuszcza się niezgodnych
z prawem działań, o których mowa powyżej, jest organem umocowanym prawnie do podjęcia działań
nadzorczych względem tego koła łowieckiego. W przypadku braku podejmowania działań nadzorczych
przez właściwy zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, sprawa powinna zostać skierowana
do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, który jest organem nadzorującym działalność
zarządów okręgowych.
Obowiązujące przepisy nie określają pierwszeństwa przy wykonywaniu odstrzałów sanitarnych
i planowych dzików. Zobowiązania wynikające z realizacji rocznych planów łowieckich i odstrzałów
sanitarnych powinny być realizowane równolegle, w taki sposób, który umożliwi wywiązanie się z nich
w danym łowieckim roku gospodarczym lub w terminie określonym w nakazie wydanym na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Dodatkowo w przypadku pytania dotyczącego własności tuszy dzika pozyskanego w drodze odstrzału
sanitarnego, kwestie te zostały szczegółowo omówione w odpowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska
na interpelację nr 11388 w sprawie pobierania dodatkowych opłat za tusze dzików pochodzących
z odstrzałów sanitarnych dostępną na stronie internetowej Sejmu.
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