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Pan
Piotr Gawlicki
Redaktor Naczelny
Dziennik Łowiecki

Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 2 lutego 2021 r.
ws. rozporządzenia Ministra w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę
obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, wyjaśniam, co
następuje:
Dniem utworzenia obwodu łowieckiego, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, do którego odwołuje się § 2 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania
i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych
wniosków i wnioskodawców (dalej: rozporządzenie), jest dzień ogłoszenia uchwały sejmiku
województwa w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia
obwodów łowieckich do kategorii w dzienniku urzędowym województwa. Z tym dniem, tj.
z dniem ogłoszenia uchwały w dzienniku, wchodzi ona do obrotu i porządku prawnego. Nie
należy jednak utożsamiać samego ogłoszenia uchwały z dniem jej wejścia w życie. Zgodnie
z art. 27 ust. 17 ustawy – Prawo łowieckie, uchwała o podziale województwa na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, obowiązuje od dnia wejścia
w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dopiero wejście w życie uchwały daje podstawę do
zawarcia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego pomiędzy wydzierżawiającym i kołem
łowieckim.
Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa uchwały sejmiku województwa
w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich
do kategorii powoduje, że na obszarze danego województwa można wykonywać czynności
określone § 2 ust. 3 rozporządzenia, tj. koło łowieckie może złożyć wniosek o dzierżawę
obwodu łowieckiego do zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Należy
zauważyć, że ogłoszona uchwała zawiera wszystkie dane dotyczące obwodu łowieckiego, takie
jak jego numer czy określenie granic obwodu, umożliwiające złożenie wniosku o
wydzierżawienie obwodu łowieckiego. Zmiana tych danych jest możliwa wyłącznie w drodze
nowelizacji uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów
łowieckich do kategorii.
Dniem przeznaczenia obwodu łowieckiego do wydzierżawienia w rozumieniu §2 ust. 3
rozporządzenia jest dzień poinformowania o przeznaczeniu obwodu do wydzierżawienia przez
wydzierżawiającego (właściwego starosty albo właściwego regionalnego dyrektora Lasów
Państwowych). Sytuacja taka będzie miała miejsce m.in., kiedy już istniejący obwód łowiecki
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zostanie „zwolniony” w skutek skreślenia dzierżawiącego ten obwód koła łowieckiego
z rejestru kół łowieckich, czy też w skutek wygaśnięcia/uchylenia/zmiany decyzji ministra
właściwego do spraw środowiska o wyłączeniu obwodu łowieckiego z wydzierżawiania
i przekazania w zarząd. Poinformowanie o przeznaczeniu obwodu do wydzierżawienia przez
wydzierżawiającego może nastąpić np. przez umieszczenie informacji na ten temat
w Biuletynie Informacji Publicznej lub na oficjalnej stronie internetowej wydzierżawiającego,
lub w innej zwyczajowo przyjętej formie obwieszczenia.
Pozyskanie w rozumieniu przepisów rozporządzenia obejmuje liczbę zwierząt łownych
pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów oraz liczbę ubytków zwierzyny grubej
powstałych z innych przyczyn niż odstrzał i odłów. Do ubytków należy wliczyć odstrzał
sanitarny, a także inne zdarzenia w skutek których ze środowiska została wyeliminowana dana
sztuka zwierzyny niezależnie od przyczyny tego zdarzenia (np. kolizja drogowa, zagryzienie
przez psy/wilki, kłusownictwo, choroby itp.) § 4 pkt 2 rozporządzenia określa kryterium
wykonania rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania dzików, tym samym ubytki
zwierzyny grubej, o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia odnoszą się do dzików.
Miejsce zamieszkania należy ustalać na podstawie danych adresowych będących w posiadaniu
koła. W przypadku wątpliwości, co do aktualności będących w posiadaniu koła łowieckiego
danych, koło łowieckie powinno zadbać o ich aktualizację.
Liczbę członków wnioskującego koła łowieckiego niezrzeszonych w innych kołach łowieckich
i niebędących rezydentami innych kół należy ustalić na podstawie danych będących
w posiadaniu zarządu koła łowieckiego (deklaracja członkowska do koła łowieckiego załącznik nr 3 do Statutu Polskiego Związku Łowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały
XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r.)
lub na podstawie oświadczenia członka koła.
Oceny wniosku i wnioskodawców oraz wyliczenia punktacji dokonuje komisja, o której mowa
w § 3 ust. 5 rozporządzenia.

Z poważaniem
Aleksander Brzózka
Zastępca Dyrektora
Departament Edukacji i Komunikacji
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