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Obwody łowieckie 

 

Art. 23. 1. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego 

granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do 

prowadzenia łowiectwa. 

   2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami racjonalnej gospodarki 

łowieckiej i warunkami terenowymi, mogą być tworzone, za zgodą ministra właściwego do 

spraw środowiska, obwody łowieckie o mniejszej powierzchni, jednak nie mniejszej niż 1000 

ha. 

Art. 24. 1. Obwody łowieckie dzielą się na obwody łowieckie leśne i polne. 

  2. Obwód łowiecki leśny jest to obszar, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 

40% ogólnej powierzchni tego obszaru. 

 3. Obwód łowiecki polny jest to obszar, w którym grunty leśne stanowią mniej niż 
40% ogólnej powierzchni tego obszaru. 

Art. 25. Obwody łowieckie są tworzone przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i 

rozwoju preferowanych gatunków zwierzyny; 

2) unikania dzielenia zbiorników wodnych; 

3) ustalania przebiegu granic po naturalnych lub wyraźnych znakach w 

terenie. 

 

Art.25 a. 1. Obwody łowieckie podlegają kategoryzacji. 

   2. Przy określaniu zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, uwzględnia się 
liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny w określonych środowiskach jej 

bytowania, rodzaj i wielkość jej pozyskania oraz nasilenie czynników antropogenicznych, 

szczegółowe zasady ustalenia czynszu dzierżawnego, uwzględniając powierzchnię i 

kategorię obwodu łowieckiego, stosując za podstawę do wyliczeń cenę żyta ustaloną na 

podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 

poz. 969, z późn. zm.) oraz szczegółowe zasady ustalania partycypacji, o której mowa w 

art. 30 ust. 1, uwzględniając niezrealizowanie rocznego planu łowieckiego w zakresie 

pozyskania: łosi, jeleni, danieli i saren, przy czym nie może ona przekroczyć 10% 

wartości wpływów ze sprzedaży tusz tych gatunków w roku poprzednim. 

 

Art.25 b 1. Kategoryzacji obwodu łowieckiego dokonuje zespół powoływany przez właściwy 

zarząd województwa w przypadku obwodów polnych lub dyrektora regionalnej dyrekcji 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadku obwodów leśnych. 

  2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) przedstawiciel zarządu województwa jako przewodniczący zespołu w 

przypadku obwodów łowieckich polnych; 



2) przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jako 

przewodniczący zespołu w przypadku obwodów łowieckich leśnych; 

3) przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego; 

4) przedstawiciel dzierżawcy obwodu lub zarządcy obwodu; 

5) przedstawiciel Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

   3. Kategoryzacji obwodu łowieckiego dokonuje się na okres jego dzierżawy. 

 4. Na wniosek wydzierżawiającego, dzierżawcy lub zarządcy, zespół, o którym mowa w 

ust. 1, w przypadkach: klęski żywiołowej, masowego upadku zwierząt łownych 

spowodowanego chorobą zakaźną zwierząt, istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych 

w obwodzie łowieckim, zmiany granic obwodu lub zmiany użytkownika obwodu, przed 

upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, może dokonać zmiany kategorii obwodu 

łowieckiego. 

Art.25c. 1. Przy sporządzaniu planów wieloletnich obwody łowieckie tworzące rejon 

hodowlany zalicza się do następujących kategorii: 

1) bardzo dobre; 

2) dobre; 

3) średnie; 

4) słabe; 

5) bardzo słabe. 

 2. Zaliczenie przez zespół, o którym mowa w art.25 a ust. 2, obwodu łowieckiego do 

odpowiedniej kategorii zależy od ilości przyznanych punktów zgodnie z następującą 
punktacją: 

1) bardzo dobry  - 41 i więcej punktów; 

2) dobry   - 31-40 punktów; 

3) średni   - 21-30 punktów; 

4) słaby   - 11-20 punktów; 

5) bardzo słaby  - 10 i mniej punktów. 

Art.25 d 1. Przyznawanie punktów obwodom łowieckim, w celu zaliczenia ich do kategorii, 

o których mowa w § 2 ust. 2, następuje na podstawie: 

    1) walorów łowieckich ocenianych na podstawie: 

a) średniej wyliczonej z rocznych planów łowieckich z ostatnich trzech 

lat liczebności zwierzyny płowej (wyrażonej w jednostkach jelenich, 

gdzie 1 jeleń = 2 daniele = 5 sarn) oraz muflonów i dzików, w 

przeliczeniu na 1.000 ha powierzchni obwodu, przyjmując, że: 

– 1 punkt = do 20 j.j. (jednostek jelenich), 2 punkty = 21-40 j.j., 3 

punkty = 41-60 j.j., 4 punkty = 61 i więcej jednostek jelenich, 

– 1 punkt = do 30 muflonów, 2 punkty = 31-50 muflonów, 3 punkty = 

51 i więcej muflonów, 

– 1 punkt = do 20 dzików, 2 punkty = 21-30 dzików, 3 punkty = 31 i 

więcej dzików, 

b) średniego z ostatnich trzech lat pozyskania zwierzyny grubej i 

 drobnej w przeliczeniu na 1.000 ha powierzchni obwodu, przyjmując, 

 że 1 punkt = 0,5 jelenia = 1 daniel = 1 muflon = 2 sarny = 4 dziki = 15 

 zajęcy = 10 dzikich gęsi = 30 bażantów = 30 dzikich kaczek = 30 

 kuropatw; 

 2) czynników dodatnio wpływających na środowisko bytowania 

zwierzyny, określonych w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do 

rozporządzenia; 



 3) czynników ujemnie wpływających na środowisko bytowania 

zwierzyny, określonych w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do 

rozporządzenia. 

 2. W przypadku dokonania przez dzierżawców lub zarządców udokumentowanego 

zasiedlenia obwodu łowieckiego zwierzyną drobną, walory łowieckie, o których mowa w ust. 

1 pkt 1 lit. b, będą oceniane na podstawie średniego pozyskania zwierzyny drobnej z ostatnich 

trzech lat przed dokonanym zasiedleniem. 

 

Art. 26. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: 
1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich 

części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub 

zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania; 

2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te 

obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być 
utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych 

obwodów łowieckich; 

3) tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach 

obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, 

placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; 

4) budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, 

kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne 

cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w 

granicach ich ogrodzeń. 

Art. 27. 1. Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w 

obrębie województwa na podstawie upoważnienia ustawowego właściwy sejmik 

województwa, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji społecznej w trybie 

określonym w art.27 a,27b,27c,27d i 27 e, w której uczestniczą: Samorządy Powiatowe, 

Samorządy Gminne, właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe ,Polski Związek Łowiecki, właściwa izba rolnicza oraz spółki 

gminne reprezentujące właścicieli nieruchomości rolnych i lasów prywatnych. 

 2. Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego 

województwa, uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje sejmik województwa właściwy 

dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym 

dla pozostałego gruntu. 

 3. Podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w zarządzie 

organów wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic 

tych obwodów odbywa się w porozumieniu z tymi organami. 

 

Art. 27a. 1. Przed podjęciem uchwały o podziale obszaru województwa na obwody łowieckie 

wymagającej udziału podmiotów, o których mowa w art. 27 ust. 1, w konsultacjach 

społecznych, sejmik województwa  właściwy do podjęcia uchwały, bez zbędnej zwłoki, 

podaje do publicznej wiadomości informacje o: 

1) organie właściwym do podjęcia uchwały oraz organach właściwych do 

wydania opinii i dokonania uzgodnień; 
2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o 

miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; 

3) możliwości składania uwag i wniosków; 

4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-

dniowy termin ich składania; 

5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 



 

2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 należą ponadto: 

1) wymagane przepisy prawa do podjęcia uchwały o podziale województwa 

na  obwody łowieckie; 

2) stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie 

składania uwag i wniosków, o którym mowa w ust.1 pkt 4. 

 

Art. 27 b. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej; 

2) ustnie do protokołu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w 

ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 262). 

 

Art. 27c. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 27a ust. 1 

pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Art. 27d. Organ prowadzący postępowanie konsultacyjne: 

1) rozpatruje uwagi i wnioski; 

2) w uzasadnieniu do uchwały, podaje informacje o udziale społeczeństwa w 

postępowaniu konsultacyjnym oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte 

pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski 

zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

 

Art. 27e. Organ właściwy do podjęcia uchwały podaje do publicznej wiadomości informację 
o wynikach konsultacji i o możliwościach zapoznania się z ich treścią. 

Art.27f. 1.Uchwała o podziale obszaru województwa na obwody łowieckie  sprzeczna z 

prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały w trybie określonym w 

przepisach art. 81 ustawy o samorządzie województwa . 

  2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać jej wykonanie. 

  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia 

nadzorczego do sądu administracyjnego. 

 4. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do wojewódzkiego  sądu administracyjnego. 

 5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza 

nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem 

prawa. 

 6. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 28. 1. Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku 

Łowieckiego, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

 1a. Obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu przez inny podmiot tylko wtedy, 

gdy żadne koło łowieckie nie jest zainteresowane ich wydzierżawieniem. 

 2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady 

Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego, może, w drodze decyzji 

administracyjnej podlegającej zaskarżeniu w administracyjnym toku instancji do sądu 

administracyjnego, wyłączyć obwody łowieckie z wydzierżawiania i przekazać je na czas nie 



krótszy niż 30 lat w zarząd z przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny, w których - 

oprócz polowania - realizowane są cele związane w szczególności z: 

 

1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem 

nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa; 

2) prowadzeniem badań naukowych; 

3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących; 

4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk; 

5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach 

leśnych; 

6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa. 

3. Ośrodki hodowli zwierzyny mogą być prowadzone za zgodą ministra właściwego do 

spraw środowiska przez: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek 

Łowiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki, które do dnia wejścia w życie 

ustawy prowadziły takie ośrodki. Prawo do prowadzenia ośrodków hodowli zwierzyny jest 

niezbywalne. 

 4. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii  Państwowej Rady 

Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego oraz po konsultacjach społecznych, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przekazywania w zarząd obwodów 

łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania, uwzględniając tryb postępowania, jednostek, 

których zadania ustawowe dają gwarancję realizacji celów, o których mowa w ust. 2. 

Art. 29. 1. Obwody łowieckie wydzierżawiają po zasięgnięciu opinii starosty wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) oraz Polskiego Związku Łowieckiego i właściwej izby 

rolniczej: 

1) obwody łowieckie leśne będące własnością Skarbu Państwa - dyrektor 

regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe; 

2) obwody łowieckie polne oraz leśne będące własnością osób prywatnych – 

marszałek województwa, wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej; 

3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego 

województwa – marszałek województwa, na terenie którego znajduje się 
największa część obwodu łowieckiego. 

 1a. Obwód łowiecki obejmujący obszar gruntów pozostających w zarządzie organów 

wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz organom podległym 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych może być wydzierżawiony kołom 

łowieckim za zgodą tych organów. 

 2. Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 30 lat. Po upływie tego 

okresu dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy 

dzierżawy na dalszy okres. 

 3. W przypadku podziału obwodu łowieckiego dotychczasowemu dzierżawcy lub 

zarządcy przysługuje prawo wyboru dzierżawy lub zarządzania jednym z obwodów 

łowieckich powstałych z podziału. 

 4. W przypadku podziału obwodu łowieckiego lub zmiany jego granic następuje 

rozliczenie z jego dotychczasowym dzierżawcą lub zarządcą z tytułu nadpłaconego czynszu 

dzierżawnego oraz nakładów na zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 3 latach przed 

dokonaniem tego podziału lub zmian. Kwotę ustaloną w rozliczeniu wypłaca ustępującemu 

dzierżawcy lub zarządcy dzierżawca lub zarządca nowo utworzonego obwodu łowieckiego. 

5. Zasada określona w ust. 4 obowiązuje także w przypadku wyłączenia obwodu łowieckiego 

z wydzierżawienia w trakcie trwania umowy dzierżawy. 



 6. W przypadku określonym w art. 28 ust. 1a i wydzierżawieniu obwodu łowieckiego 

przez inny podmiot, następuje rozliczenie obejmujące zwrot nadpłaconego czynszu 

dzierżawnego, nakładów poniesionych na zagospodarowanie obwodu za okres dzierżawy 

obwodu łowieckiego przez okres nie dłuższy jednak niż 3 ostatnie lata i zwrócone koszty 

stanowią dochód samorządu województwa. 

 

Art.29a. 1.Właściciele, posiadacze i użytkownicy nieruchomości rolnych i leśnych tworzą 
Gminne Spółki Właścicieli, Posiadaczy i Użytkowników Nieruchomości Rolnych i Leśnych. 

  2. Spółka, o której mowa w ust.1 posiada osobowość prawną.  
  3.Spółkę, o której mowa w ust.1 tworzy się na podstawie przepisów Kodeks spółek 

handlowych. 

Art. 29b. 1. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego w szczególności powinna zawierać: 
1) numer i powierzchnię obwodu łowieckiego; 

2) obszar gruntów leśnych i polnych wchodzących w skład obwodu 

łowieckiego; 

3) kategorię obwodu łowieckiego; 

4) wysokość czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego i termin jego 

płatności; 

5) obowiązki stron umowy; 

6) zasady zastosowania odstrzału zastępczego; 

7) sposób i terminy rozliczeń między stronami umowy w przypadku jej 

rozwiązania. 

 2. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku: 

1) wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia; 

2) rozwiązania koła łowieckiego; 

3) zgodnego oświadczenia stron; 

4) naruszania przez koło łowieckie albo inny podmiot, o którym mowa w 

art.28ust.1 a, przepisów ustawy Prawo łowieckie i przepisów 

wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

 3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące dzierżawy. 

 4.organem właściwym do rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego 

właściwy jest marszałek województwa albo dyrektor Regionalnej dyrekcji Lasów 

Państwowych. 

 

 Art.29c. 1.Nieruchomości rolne i leśne będące własnością osób prywatnych podlegają 
wyłączeniu z granic obwodów łowieckich jeżeli : 

 

1) znajdują się na tych terenach miejsca kultu religijnego oraz pochówku; 

2) są ogrodzone i przeznaczone są do produkcji sadowniczej , ogrodniczej 

oraz rybackiej. 

 2. Decyzję o wyłączeniu nieruchomości rolnych, rybackich i leśnych, o których mowa 

w ust.1 w trybie przepisów postępowania administracyjnego wydaje marszałek województwa 

po zasięgnięciu opinii sporządzonej w drodze postanowienia przez  Polski Związek Łowiecki, 

dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektora Regionalnego Ochrony 

Środowiska. 

  3.Od decyzji, o której mowa w ust.2 po wyczerpaniu administracyjnego toku instancji, 

służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Art. 30. 1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu 

łowieckiego dzierżawcy obwodów łowieckich obowiązani są do udziału w kosztach ochrony 

lasu przed zwierzyną. 



 2. Udział w kosztach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w wysokości czynszu 

za dzierżawę obwodu łowieckiego, przy czym udział ten przypada w całości właściwemu 

nadleśnictwu. 

 2 a. 1. Wysokość udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych 

przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego  za niezrealizowanie rocznego planu 

łowieckiego w zakresie pozyskania: łosi, jeleni, danieli i saren, nie może  przekroczyć 10% 

wartości wpływów ze sprzedaży tusz tych gatunków w roku poprzednim i jest następująco 

obliczana: za każdy 1% niezrealizowania planowanego w rocznym planie łowieckim 

pozyskania łosi, jeleni, danieli i sarn - udział wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo 

kosztów ochrony lasu przed zwierzyną, przyjmując, że jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 

sarn. 

 2. b. W przypadku zwiększenia czynszu dzierżawnego o udział w kosztach ochrony 

lasu przed zwierzyną, wydzierżawiający przedstawia dzierżawcy zestawienie poniesionych 

kosztów 

 2c. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, 

mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość 
pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta 

za 1 hektar. 

 2d. Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich, o których mowa w § 2, ustala się 
mnożąc ilość hektarów obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki przez równowartość 
pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego, przyjmując: 

1) 0,07 q/ha - dla obwodu bardzo dobrego; 

2) 0,04 q/ha - dla obwodu dobrego; 

3) 0,02 q/ha - dla obwodu średniego; 

4) 0,01 q/ha - dla obwodu słabego; 

5) 0,004 q/ha - dla obwodu bardzo słabego. 

 

Art. 31. 1. Wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny 

między nadleśnictwami i gminami. 

 2. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów 

leśnych, a spółkom gminnym reprezentującym właścicieli nieruchomości rolnych i lasów 

prywatnych czynsz - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. 

 3. Za obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawiania zarządcy tych obwodów 

uiszczają ekwiwalent równy wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w 

obwodach łowieckich, wydzierżawionych na obszarze danej gminy lub gmin sąsiednich, a 

należność rozliczają według zasad określonych w ust. 1 i 2. 

   

Art.32.  Ustalona na podstawie przepisów dotychczasowych i obowiązujących do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy kategoria obwodu łowieckiego zachowuje moc, przez okres 

obowiązywania umów dzierżaw obwodów łowieckich.  



ZAŁĄCZNIK 

Tabela nr 1 

Czynniki dodatnio wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu 

 
Lp. 

 

 Wyszczególnienie 

 

 Kryterium 

 

 Liczba punktów 

 
1 

 

 Powierzchnia obwodu 

 

 3.000-4.000 ha 

 

 1 

 
 

 

  
 

 4.001-5.000 ha 

 

 2 

 
 

 

  
 

 powyżej 5.001 ha 

 

 3 

 
2 

 

 Lesistość obwodu powyżej 60% 

 

 jeden kompleks leśny, w zależności od wielkości:  

do 500 ha 

 

  
 

2 

 
 

 

  
 

 501-1.000 ha 

 

 3 

 
 

 

  
 

 1.001-2.000 ha 

 

 4 

 
 

 

  
 

 powyżej 2.000 ha 

 

 5 

 
 

 

  
 

 dwa kompleksy i więcej, przy czym: dwa kompleksy 

 

  
4 

 
 

 

  
 

 trzy kompleksy 

 

 3 

 
 

 

  
 

 cztery kompleksy 

 

 2 

 
 

 

  
 

 powyżej czterech kompleksów 

 

 1 

 
 

 

 Lesistość obwodu 40-60% 

 

 jeden kompleks leśny 

 

 1-4 

 
 

 

  
 

 dwa kompleksy i więcej 

 

 1-3 

 
 

 

 Lesistość obwodu poniżej 40% 

 

 do 20% 

21-30% 

 

 0-1 

2 

 
 

 

  
 

 31-40% 

 

 3 

 
3 

 

 Udział siedlisk boru świeżego, 

 

  
10-20% 

 

  
2 

 
 

 

 boru mieszanego świeżego, 

 

 21-30% 

 

 3 

 
 

 

 boru mieszanego 

 
 31% i powyżej 

 

 4 

 
4 

 

 Łąki śródleśne i przyleśne 

 

 dobrze zagospodarowane 

 

 2-3 

 
 

 

  
 

 słabo zagospodarowane 

 

 0-1 

 
5 

 
 Obecność naturalnych wodopojów 

 

  
obwody leśne 

 

  
0-3 

 
 

 

 i terenów bagiennych 

 

 obwody polne 

 

 0-2 

 
6 

 

 Obecność ostoi zwierząt 

 

 obwody polne i leśne 

 

 0-2 

 

 



Tabela nr 2 

Czynniki ujemnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walorów łowieckich obwodu 

 
Lp. 

 

 Wyszczególnienie 

 

 Kryterium 

 

 Liczba punktów 

 
1 

 
 Brak ciągłości obwodu 

 

 obwód leśny 

 

 1-4 

 
 

 

 spowodowany przez ogrodzenia (w polu i 

lesie), lokalizację osiedli, wsi i miast 

 

 obwód polny 

 

 1-5 

 

2 

 

 Wielkość sieci dróg publicznych 

 

  
obwód leśny 

 

  
1-3 

 
 

 

 o intensywnym ruchu samochodowym 

 

 obwód polny 

 

 0-3 

 
3 

 

 Penetracja obwodu przez ludzi 

 

  
obwód leśny 

 

  
1-4 

 
 

 
 niezwiązanych z prowadzeniem gospodarki 

leśnej i rolnej 

 

 obwód polny 

 

 1-2 

 

4 

 

 Powierzchnia pól uprawnych zagrożona 

szkodami łowieckimi, przyległa do lasu 

 

 obwód polny 

 

 0-3 

 

 
 

 

 


