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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

ustawy

- o zmianie ustawy - P

ustawy - z projektami 

aktów wykonawczych.

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Minister 

.

(-)



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy � Prawo !owieckie oraz zmieniaj"ca ustaw#  

o zmianie ustawy � Prawo !owieckie 

Art. 1. W ustawie z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) wprowadza si# nast#puj$ce zmiany: 

1) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

�1) ochrona i zachowanie ró%norodno&ci zwierz$t "ownych;�; 

2) po art. 3 dodaje si# art. 3a w brzmieniu: 

�Art. 3a. 1. Ochrona i zachowanie ró%norodno&ci zwierz$t "ownych polega 

w szczególno&ci na eliminowaniu ze &rodowiska gatunków zwierz$t wyst#puj$cych poza 

obszarem naturalnego wyst#powania, które w negatywny sposób wp"ywaj$ na 

ró%norodno&' rodzimej przyrody. 

2. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, po zasi#gni#ciu opinii ministra 

w"a&ciwego do spraw rolnictwa, okre&li, w drodze rozporz$dzenia, list# gatunków 

zwierz$t, o których mowa w ust. 1, z podzia"em na gatunki du%e, ma"e i drapie%ne, 

kieruj$c si# potrzeb$ zapewnienia ochrony i zachowania ró%norodno&ci rodzimych 

gatunków zwierz$t "ownych. 

3. Eliminowanie ze &rodowiska zwierz$t gatunków okre&lonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 2 mo%e odbywa' si# przez ca"y rok.�; 

3) w art. 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

�1. Gospodarka "owiecka jest to dzia"alno&' w zakresie ochrony i hodowli 

zwierz$t "ownych, gospodarowania ich populacjami oraz ich pozyskiwania.�, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

�1) tropienie, strzelanie z my&liwskiej broni palnej, "owienie sposobami 

dozwolonymi zwierzyny %ywej lub zwierz$t gatunków okre&lonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2,�, 

c) po ust. 2 dodaje si# ust. 2a w brzmieniu: 

�2a. Polowanie jest polowaniem indywidualnym albo polowaniem 

zbiorowym.�; 
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4) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

�Art. 5. 1. Zwierz#ta "owne dzieli si# na: 

1) zwierzyn# grub$, w tym p"ow$; 

2) zwierzyn# drobn$, w tym drapie%niki. 

2. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, po zasi#gni#ciu opinii ministra 

w"a&ciwego do spraw rolnictwa oraz Pa*stwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego 

Zwi$zku +owieckiego, okre&li, w drodze rozporz$dzenia, list# gatunków zwierz$t 

"ownych z rozró%nieniem na zwierzyn# grub$, w tym p"ow$, oraz zwierzyn# drobn$, 

w tym drapie%niki, uwzgl#dniaj$c wp"yw poszczególnych gatunków na prowadzenie 

gospodarki rolnej, le&nej lub rybackiej oraz kultywowanie tradycji "owieckich.�; 

5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

�Art. 8. 1. Gospodarka "owiecka jest prowadzona w obwodach "owieckich przez 

dzier%awców albo zarz$dców. 

2. Gospodarka "owiecka jest prowadzona na zasadach okre&lonych w ustawie, 

w oparciu o roczne plany "owieckie i wieloletnie "owieckie plany hodowlane. 

3. Odstrza"y redukcyjne zwierz$t "ownych w parkach narodowych i rezerwatach 

przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, odbywaj$ si# na zasadach 

okre&lonych w ustawie oraz zgodnie z obowi$zuj$cymi okresami polowa*, warunkami 

wykonywania polowa* i zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierz$t "ownych, 

o których mowa w art. 34 pkt 4.�; 

6) po art. 8 dodaje si# art. 8a�8e w brzmieniu: 

�Art. 8a. 1. Roczny plan "owiecki jest sporz$dzany na okres od dnia 1 kwietnia do 

dnia 31 marca roku nast#pnego ("owiecki rok gospodarczy), w szczególno&ci na 

podstawie inwentaryzacji zwierzyny. 

2. Inwentaryzacja zwierzyny jest sporz$dzana przez dzier%awców albo zarz$dców 

obwodów "owieckich w terminie do dnia 10 marca ka%dego roku i zawiera szacowan$ 

liczebno&' wyst#puj$cych zwierz$t "ownych, z wy"$czeniem "ownych ptaków 

migruj$cych, wed"ug stanu na dzie* 10 marca roku, w którym jest sporz$dzany roczny 

plan "owiecki, z podzia"em na gatunki, zwierzyn# grub$ i drobn$ oraz w przypadku 

zwierzyny grubej, z wy"$czeniem dzików, tak%e z podzia"em na osobniki do pierwszego 

roku %ycia i p"e'. 

3. Inwentaryzacja zwierzyny jest sporz$dzana na formularzu. 

4. Roczny plan "owiecki jest sporz$dzany na formularzu. 
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5. W rocznym planie "owieckim zamieszcza si#: 

1) dane ogólne: 

a) numer obwodu "owieckiego, jego powierzchni# wyra%on$ w hektarach, w tym 

powierzchni# gruntów le&nych oraz powierzchni# po wy"$czeniach, o których 

mowa w art. 26, 

b) nazw# województwa i powiatu, nazw# i adres siedziby nadle&nictwa oraz 

regionalnej dyrekcji Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe, 

w których jest po"o%ony obwód "owiecki, nazw# i adres zarz$du okr#gowego, 

na którego obszarze w"a&ciwo&ci jest po"o%ony obwód "owiecki, oraz nazw# 

i adres dzier%awcy albo zarz$dcy obwodu "owieckiego, 

c) dat# sporz$dzenia rocznego planu "owieckiego oraz wskazanie "owieckiego 

roku gospodarczego, na jaki zosta" on sporz$dzony, 

d) imi#, nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji dzier%awcy 

albo zarz$dcy obwodu "owieckiego; 

2) dane dotycz$ce zagospodarowania obwodu "owieckiego oraz szkód "owieckich: 

a) liczb# osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac#, z podaniem "$cznej 

wielko&ci etatów, liczb# osób zatrudnionych na innej podstawie ni% umowa 

o prac# lub wskazanych do wykonywania zada* z zakresu gospodarki 

"owieckiej, 

b) liczb# urz$dze* zwi$zanych z prowadzeniem gospodarki "owieckiej, 

z podzia"em na ich rodzaje (pa&niki, lizawki, ambony, woliery, zagrody 

i inne), 

c) liczb# i "$czn$ d"ugo&' pasów zaporowych wyra%on$ w kilometrach, 

d) powierzchni# obszarów obsianych lub obsadzonych ro&linami stanowi$cymi 

%er dla zwierzyny na pniu (poletek "owieckich) oraz powierzchni# 

zagospodarowanych przez dzier%awc# albo zarz$dc# obwodu "owieckiego "$k 

&ródle&nych i przyle&nych, wyra%one w hektarach, 

e) mas# i rodzaj karmy (obj#to&ciowa sucha, obj#to&ciowa soczysta, tre&ciwa) 

oraz mas# soli podawanej zwierzynie, wyra%one w tonach, 

f) wielko&' szkód wyrz$dzonych w uprawach i p"odach rolnych przez dziki, 

"osie, jelenie, daniele i sarny, 

g) koszty poniesione na prowadzenie gospodarki "owieckiej, wyra%one 

w tysi$cach z"otych; 
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3) informacj# o przychodach ze sprzeda%y tusz zwierzyny p"owej w obwodzie 

"owieckim; 

4) dane dotycz$ce zwierz$t "ownych w obwodzie "owieckim, okre&lone osobno dla 

ka%dego z gatunków tych zwierz$t: 

a) szacowan$ liczebno&' wyst#puj$cych zwierz$t "ownych, z wy"$czeniem 

"ownych ptaków migruj$cych, wed"ug stanu na dzie* 10 marca roku, 

w którym jest sporz$dzany roczny plan "owiecki, z podzia"em na gatunki, 

zwierzyn# grub$ i drobn$ oraz w przypadku zwierzyny grubej, z wy"$czeniem 

dzików, tak%e z podzia"em na osobniki do pierwszego roku %ycia i p"e', 

b) planowan$ liczebno&' zwierzyny grubej w dniu poprzedzaj$cym dzie* 

rozpocz#cia okresu polowa* na t# zwierzyn#, 

c) planowan$ do zasiedlenia w "owieckim roku gospodarczym, na który jest 

sporz$dzany roczny plan "owiecki, liczb# zwierz$t "ownych, 

d) planowan$ do pozyskania w drodze odstrza"ów i od"owów liczb# zwierz$t 

"ownych w "owieckim roku gospodarczym poprzedzaj$cym "owiecki rok 

gospodarczy, na który jest sporz$dzany roczny plan "owiecki, 

e) liczb# zwierz$t "ownych pozyskanych w drodze odstrza"ów i od"owów 

w "owieckim roku gospodarczym poprzedzaj$cym "owiecki rok gospodarczy, 

na który jest sporz$dzany roczny plan "owiecki, 

f) liczb# ubytków zwierzyny grubej powsta"ych w "owieckim roku 

gospodarczym poprzedzaj$cym "owiecki rok gospodarczy, na który jest 

sporz$dzany roczny plan "owiecki, z innych przyczyn ni% wymienione w lit. e, 

g) liczb# zwierz$t "ownych zasiedlonych w "owieckim roku gospodarczym 

poprzedzaj$cym "owiecki rok gospodarczy, na który jest sporz$dzany roczny 

plan "owiecki, wed"ug stanu na dzie* 10 marca roku, w którym jest 

sporz$dzany roczny plan "owiecki, 

h) liczb# zwierz$t "ownych, których pozyskanie w "owieckim roku 

gospodarczym, na który jest sporz$dzany roczny plan "owiecki, uwzgl#dnia 

optymalne gospodarowanie populacjami zwierz$t "ownych, przy czym 

w przypadku zwierzyny grubej, z wy"$czeniem dzików, z podzia"em na 

osobniki do pierwszego roku %ycia i p"e', a w przypadku samców zwierzyny 

p"owej tak%e z podzia"em na osobniki selekcyjne i "owne, 
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i) minimaln$ i maksymaln$ liczb# zwierz$t "ownych zaplanowanych do 

pozyskania w "owieckim roku gospodarczym, na który jest sporz$dzany 

roczny plan "owiecki, z uwzgl#dnieniem, %e pozyskanie nast#puje 

w przedziale: 

� od 90- do 110- liczby, o której mowa w lit. h � w przypadku zwierzyny 

grubej, 

� od 85% do 115% liczby, o której mowa w lit. h � w przypadku zwierzyny 

drobnej 

/ z zaokr$gleniem do pe"nych liczb, przyjmuj$c, %e warto&ci po przecinku do 

49 zaokr$gla si# w dó", a warto&ci po przecinku od 50 zaokr$gla si# w gór#; 

5) szacowan$ liczebno&' zwierz$t gatunków okre&lonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3a ust. 2, wed"ug stanu na dzie* 10 marca roku, w którym jest 

sporz$dzany roczny plan "owiecki, oraz liczb# tych zwierz$t pozyskanych 

w drodze odstrza"ów i od"owów w "owieckim roku gospodarczym poprzedzaj$cym 

"owiecki rok gospodarczy, na który jest sporz$dzany roczny plan "owiecki. 

6. Dane, o których mowa w ust. 5 pkt 2, i informacj#, o której mowa w ust. 5 pkt 3, 

podaje si# odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w których uwzgl#dnia si# stan: 

1) planowany do realizacji w "owieckim roku gospodarczym poprzedzaj$cym 

"owiecki rok gospodarczy, na który jest sporz$dzany roczny plan "owiecki; 

2) wynikaj$cy z realizacji rocznego planu "owieckiego obowi$zuj$cego w "owieckim 

roku gospodarczym poprzedzaj$cym "owiecki rok gospodarczy, na który jest 

sporz$dzany roczny plan "owiecki; 

3) na dzie* 10 marca roku, w którym jest sporz$dzany roczny plan "owiecki; 

4) planowany do realizacji w "owieckim roku gospodarczym, na który jest 

sporz$dzany roczny plan "owiecki. 

7. Liczb# ubytków, o których mowa w ust. 5 pkt 4 lit. f, uwzgl#dnia si# w liczbie 

zwierz$t "ownych, o których mowa w ust. 5 pkt 4 lit. e. 

8. Roczny plan "owiecki jest sporz$dzany przez dzier%awc# obwodu "owieckiego, 

po zasi#gni#ciu opinii w"a&ciwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz 

w"a&ciwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez w"a&ciwego nadle&niczego 

Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe w uzgodnieniu z Polskim 

Zwi$zkiem +owieckim. W przypadku gdy obwód "owiecki jest po"o%ony w granicach 

wi#cej ni% jednego nadle&nictwa, roczny plan "owiecki dla tego obwodu zatwierdza 



� 6 � 

nadle&niczy w"a&ciwy dla obszaru, na którym jest po"o%ona najwi#ksza cz#&' tego 

obwodu. 

9. Roczny plan "owiecki w obwodzie "owieckim wy"$czonym z wydzier%awiania 

jest sporz$dzany przez jego zarz$dc#, po zasi#gni#ciu opinii Polskiego Zwi$zku 

+owieckiego oraz w"a&ciwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), i podlega 

zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Pa*stwowego Gospodarstwa 

Le&nego Lasy Pa*stwowe. W przypadku gdy obwód "owiecki wy"$czony 

z wydzier%awiania jest po"o%ony w granicach wi#cej ni% jednej regionalnej dyrekcji 

Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe, roczny plan "owiecki dla tego 

obwodu zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego 

Lasy Pa*stwowe w"a&ciwy dla obszaru, na którym jest po"o%ona najwi#ksza cz#&' tego 

obwodu. 

10. Roczny plan "owiecki dla obwodu "owieckiego: 

1) granicz$cego z parkiem narodowym jest opiniowany dodatkowo przez dyrektora 

tego parku narodowego; 

2) na terenie którego znajduje si# obr#b hodowlany, jest opiniowany dodatkowo, 

w zakresie pozyskania pi%maka i "yski, przez uprawnionych do rybactwa, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie &ródl$dowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 652). 

11. Roczny plan "owiecki jest przedk"adany do zatwierdzenia nie pó!niej ni% do 

dnia 21 marca danego roku wraz z opiniami, o których mowa w ust. 8�10. 

12. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia rocznego planu "owieckiego 

nast#puje w terminie 7 dni od dnia przed"o%enia go do zatwierdzenia. 

13. Odmowa zatwierdzenia rocznego planu "owieckiego w ca"o&ci albo cz#&ci 

mo%e nast$pi', je%eli plan: 

1) nie spe"nia wymogów okre&lonych przepisami prawa; 

2) zawiera dane, które nie gwarantuj$ osi$gni#cia celów okre&lonych w wieloletnim 

"owieckim planie hodowlanym. 

14. W przypadku odmowy zatwierdzenia w ca"o&ci albo w cz#&ci rocznego planu 

"owieckiego przys"uguje odwo"anie do: 

1) dyrektora regionalnej dyrekcji Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy 

Pa*stwowe - w przypadku, o którym mowa w ust. 8; 
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2) Dyrektora Generalnego Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe - 

w przypadku, o którym mowa w ust. 9. 

15. Odwo"anie podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. 

16. W przypadku odmowy zatwierdzenia rocznego planu "owieckiego w cz#&ci, 

plan ten podlega realizacji w zatwierdzonej cz#&ci, a w cz#&ci niezatwierdzonej podlega 

poprawieniu. Do zatwierdzania poprawionej cz#&ci rocznego planu "owieckiego 

przepisy ust. 1 i 4�15 stosuje si# odpowiednio. 

17. Roczny plan "owiecki mo%e by' zmieniony oraz mo%e by' poddany korekcie. 

18. Zmian# rocznego planu "owieckiego dopuszcza si# w przypadku: 

1) kl#ski %ywio"owej; 

2) istotnej zmiany liczebno&ci zwierzyny w obwodzie "owieckim; 

3) zmiany granic obwodu "owieckiego; 

4) zmiany dzier%awcy albo zarz$dcy obwodu "owieckiego; 

5) wi#kszej ni% przewidywana w tym planie wielko&ci szkód wyrz$dzonych 

w uprawach i p"odach rolnych przez dziki, "osie, jelenie, daniele i sarny; 

6) wprowadzenia zmiany na li&cie gatunków zwierzyny lub okre&lenia okresu 

polowa* na gatunek zwierzyny obj#ty dotychczas ca"oroczn$ ochron$; 

7) podejrzenia wyst$pienia albo wyst$pienia choroby zaka!nej zwierz$t podlegaj$cej 

obowi$zkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierz$t oraz zwalczaniu chorób zaka!nych zwierz$t (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605). 

19. Do zmiany rocznego planu "owieckiego stosuje si# przepisy ust. 4�16, przy 

czym zmiana rocznego planu "owieckiego w przypadku, o którym mowa w ust. 18 pkt 7, 

wymaga dodatkowo zasi#gni#cia opinii w"a&ciwego powiatowego lekarza weterynarii. 

20. Korekt# rocznego planu "owieckiego dopuszcza si# w zakresie danych, 

o których mowa w ust. 5 pkt 4 lit. e i f, które uleg"y zmianie w okresie od dnia 

sporz$dzenia rocznego planu "owieckiego do dnia 31 marca. 

21. Korekta rocznego planu "owieckiego jest sk"adana organom, o których mowa 

w ust. 8 i 9, w formie pisemnej, nie pó!niej ni% do dnia 30 kwietnia roku, w którym 

sporz$dzono ten plan. Do korekty nie stosuje si# przepisów ust. 2�16. 

Art. 8b. 1. Terminów okre&lonych w art. 8a ust. 1 i 2, ust. 5 pkt 4 lit. a i pkt 5 oraz 

ust. 11, a tak%e przepisów art. 8a ust. 5 pkt 4 lit. d�g oraz ust. 6 nie stosuje si# do 

pierwszego rocznego planu "owieckiego sporz$dzanego na "owiecki rok gospodarczy, 
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w którym dany obwód "owiecki zosta" wydzier%awiony albo wy"$czony 

z wydzier%awiania i przekazany w zarz$d, w nast#pstwie nowego podzia"u 

województwa na obwody "owieckie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1: 

1) inwentaryzacja zwierzyny, o której mowa w art. 8a ust. 2, jest sporz$dzona 

w terminie 15 dni od dnia wydzier%awienia albo przekazania obwodu "owieckiego 

w zarz$d wed"ug stanu na dzie* jej sporz$dzenia; 

2) dzier%awca albo zarz$dca obwodu "owieckiego sporz$dza roczny plan "owiecki na 

okres od dnia wydzier%awienia albo przekazania obwodu "owieckiego w zarz$d do 

dnia 31 marca; 

3) w rocznym planie "owieckim: 

a) dane, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 4 lit. a i pkt 5, podaje si# wed"ug 

stanu na dzie* sporz$dzenia inwentaryzacji zwierzyny, 

b) nie zamieszcza si# liczby zwierz$t gatunków okre&lonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3a ust. 2, pozyskanych w drodze odstrza"ów 

i od"owów w "owieckim roku gospodarczym poprzedzaj$cym "owiecki rok 

gospodarczy, na który jest sporz$dzany roczny plan "owiecki, 

c) dane, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2, i informacj#, o której mowa 

w art. 8a ust. 5 pkt 3, podaje si# odpowiednio w oddzielnych pozycjach, 

w których uwzgl#dnia si# stan: 

� na dzie* sporz$dzenia inwentaryzacji zwierzyny, 

� planowany do realizacji w "owieckim roku gospodarczym, na który jest 

sporz$dzany roczny plan "owiecki; 

4) roczny plan "owiecki jest przedk"adany do zatwierdzenia nie pó!niej ni% w terminie 

30 dni od dnia wydzier%awienia albo przekazania obwodu "owieckiego w zarz$d. 

Art. 8c. 1. Wieloletni "owiecki plan hodowlany jest sporz$dzany dla s$siaduj$cych 

ze sob$ obwodów "owieckich o zbli%onych warunkach przyrodniczych (rejon 

hodowlany), na okres 10 kolejnych "owieckich lat gospodarczych. 

2. Wieloletni "owiecki plan hodowlany jest sporz$dzany na formularzu. 

3. Wieloletni "owiecki plan hodowlany sk"ada si# z cz#&ci: 

1) ogólnej, obejmuj$cej: 

a) dane ogólne: 

� dat# sporz$dzenia planu wieloletniego, 
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� imi#, nazwisko i podpis dyrektora regionalnej dyrekcji Pa*stwowego 

Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe, 

b) dane dotycz$ce rejonu hodowlanego: 

� nazw# województwa, nazwy nadle&nictw oraz numery obwodów 

"owieckich, 

� powierzchni# wyra%on$ w hektarach, w tym powierzchni# gruntów 

le&nych, 

� nazwy wyst#puj$cych gatunków zwierz$t "ownych, 

� opis struktury p"ciowej wyst#puj$cej zwierzyny grubej, 

� opis struktury wiekowej samców wyst#puj$cej zwierzyny p"owej, 

� nazwy gatunków i szacunkow$ liczebno&' wyst#puj$cych drapie%ników; 

2) szczegó"owej, obejmuj$cej: 

a) kategorie obwodów "owieckich, 

b) liczb# "osi, jeleni szlachetnych, danieli, muflonów i dzików na 1000 ha oraz 

liczb# saren, zaj#cy i kuropatw na 100 ha, wed"ug stanu na dzie* sporz$dzenia 

planu wieloletniego, w tym "osi i jeleni szlachetnych równie% w odniesieniu 

do powierzchni gruntów le&nych, a zaj#cy i kuropatw równie% w odniesieniu 

do powierzchni polnej, 

c) stan zagospodarowania rejonu hodowlanego: 

� liczb# i rodzaj urz$dze* zwi$zanych z prowadzeniem gospodarki 

"owieckiej, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 lit. b, 

� powierzchni# poletek "owieckich, wyra%on$ w hektarach, 

� powierzchni# zagospodarowanych przez dzier%awców albo zarz$dców 

obwodów "owieckich "$k &ródle&nych i przyle&nych, wyra%on$ 

w hektarach, 

� liczb# pasów zaporowych oraz ich "$czn$ d"ugo&' wyra%on$ 

w kilometrach, 

d) zadania w zakresie zagospodarowania obwodów "owieckich na okres 

obowi$zywania planu wieloletniego, 

e) docelow$ liczb# "osi, jeleni szlachetnych, danieli, muflonów i dzików na 

1000 ha oraz docelow$ liczb# saren na 100 ha, w tym "osi i jeleni 

szlachetnych równie% na 1000 ha powierzchni gruntów le&nych. 
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4. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie, trzecie, pi$te i szóste oraz 

pkt 2, podaje si# oddzielnie dla ka%dego z obwodów "owieckich tworz$cych rejon 

hodowlany. 

5. Wieloletni "owiecki plan hodowlany jest sporz$dzany przez dyrektora 

regionalnej dyrekcji Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe, 

w uzgodnieniu z w"a&ciwymi marsza"kami województw i Polskim Zwi$zkiem 

+owieckim, po zasi#gni#ciu opinii w"a&ciwych izb rolniczych. 

6. Wieloletni "owiecki plan hodowlany zatwierdza Dyrektor Generalny 

Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe. 

7. Odmowa zatwierdzenia wieloletniego "owieckiego planu hodowlanego mo%e 

nast$pi', je%eli plan nie spe"nia wymogów okre&lonych przepisami prawa lub zawiera 

dane, które nie gwarantuj$ osi$gni#cia celów "owiectwa wskazanych w art. 3. 

8. W przypadku odmowy zatwierdzenia wieloletniego "owieckiego planu 

hodowlanego przys"uguje odwo"anie do ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska. 

9. Wieloletni "owiecki plan hodowlany mo%e by' zmieniony. 

10. Zmian# wieloletniego "owieckiego planu hodowlanego dopuszcza si# 

w przypadku: 

1) kl#ski %ywio"owej; 

2) zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu "owieckiego wchodz$cego w sk"ad 

tego rejonu; 

3) istotnej zmiany liczebno&ci zwierz$t "ownych w rejonie hodowlanym; 

4) istotnej zmiany charakteru u%ytkowania gruntów; 

5) wprowadzenia zmiany na li&cie gatunków zwierz$t "ownych lub okre&lenia okresu 

polowa* na gatunek zwierz#cia "ownego obj#ty dotychczas ca"oroczn$ ochron$; 

6) podejrzenia wyst$pienia albo wyst$pienia choroby zaka!nej zwierz$t podlegaj$cej 

obowi$zkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierz$t oraz zwalczaniu chorób zaka!nych zwierz$t. 

11. Do zmiany wieloletniego "owieckiego planu hodowlanego stosuje si# 

odpowiednio przepisy ust. 2�8, przy czym zmiana wieloletniego "owieckiego planu 

hodowlanego w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 6, wymaga dodatkowo 

zasi#gni#cia opinii w"a&ciwego powiatowego lekarza weterynarii. 
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Art. 8d. W sprawach zatwierdzania rocznych planów "owieckich i wieloletnich 

"owieckich planów hodowlanych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. � Kodeks 

post#powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579) nie stosuje 

si#. 

Art. 8e. 1. Wzory formularzy: 

1) inwentaryzacji zwierzyny, 

2) rocznego planu "owieckiego, 

3) wieloletniego "owieckiego planu hodowlanego 

� opracowuje Dyrektor Generalny Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy 

Pa*stwowe w uzgodnieniu z Polskim Zwi$zkiem +owieckim, a zatwierdza minister 

w"a&ciwy do spraw &rodowiska. 

2. Zatwierdzone przez ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska wzory 

formularzy, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Pa*stwowego Gospodarstwa 

Le&nego Lasy Pa*stwowe udost#pnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe.�; 

7) w art. 11: 

a) w ust. 2 uchyla si# pkt 4 i 5, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

�3. Dzier%awcy i zarz$dcy obwodów "owieckich, wójtowie (burmistrzowie, 

prezydenci miast) i nadle&niczowie Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy 

Pa*stwowe wspó"dzia"aj$ ze sob$ oraz z w"a&cicielami, posiadaczami i zarz$dcami 

gruntów w sprawach zwi$zanych z zagospodarowaniem obwodów "owieckich, 

w szczególno&ci w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.�; 

8) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

�Art. 13. Dzier%awcy i zarz$dcy obwodów "owieckich mog$ dokarmia' zwierzyn# 

po uzgodnieniu miejsca wyk"adania karmy z w"a&cicielem, posiadaczem lub zarz$dc$ 

gruntu.�; 

9) w art. 15: 

a) po ust. 2 dodaje si# ust. 2a�2d w brzmieniu: 

�2a. Osoba, która dokona"a bezprawnego pozyskania zwierzyny, jest 

obowi$zana do uiszczenia na rzecz Skarbu Pa*stwa ekwiwalentu za zwierzyn# 

bezprawnie pozyskan$. 
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2b. Podmiotem w"a&ciwym do zagospodarowania w imieniu Skarbu Pa*stwa 

zwierzyny bezprawnie pozyskanej, pobrania &rodków pochodz$cych ze sprzeda%y 

jej tuszy, a tak%e do dochodzenia w imieniu Skarbu Pa*stwa zap"aty ekwiwalentu, 

o którym mowa w ust. 2a, jest: 

1) wojewoda w"a&ciwy ze wzgl#du na miejsce bezprawnego pozyskania 

zwierzyny � w odniesieniu do zwierzyny bezprawnie pozyskanej w obwodzie 

"owieckim polnym albo na terenie niewchodz$cym w sk"ad obwodu 

"owieckiego; 

2) nadle&niczy Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe w"a&ciwy 

ze wzgl#du na miejsce bezprawnego pozyskania zwierzyny � w odniesieniu 

do zwierzyny bezprawnie pozyskanej w obwodzie "owieckim le&nym; 

3) wojewoda w"a&ciwy ze wzgl#du na miejsce wykrycia zwierzyny bezprawnie 

pozyskanej � w przypadku gdy nie mo%na ustali' miejsca bezprawnego 

pozyskania zwierzyny. 

2c. Podmioty, o których mowa w ust. 2b, przekazuj$ nieodp"atnie trofeum 

zwierzyny bezprawnie pozyskanej Polskiemu Zwi$zkowi +owieckiemu do 

wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych. 

2d. Roszczenie o zap"at# ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2a, ulega 

przedawnieniu z up"ywem 5 lat od ko*ca roku, w którym nast$pi"o bezprawne 

pozyskanie zwierzyny.�, 

b) uchyla si# ust. 4, 

c) dodaje si# ust. 5�7 w brzmieniu: 

�5. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 2a, wynosi: 

1) 14 000 z" za sztuk# w przypadku "osia; 

2) 5800 z" za sztuk# w przypadku jelenia szlachetnego; 

3) 2300 z" za sztuk# w przypadku daniela; 

4) 2300 z" za sztuk# w przypadku dzika; 

5) 2000 z" za sztuk# w przypadku sarny; 

6) 1800 z" za sztuk# w przypadku muflona; 

7) 1000 z" za sztuk# w przypadku gatunków zwierzyny innych ni% wymienione 

w pkt 1�6. 

6. W przypadku samców zwierzyny p"owej wysoko&' ekwiwalentu okre&lona 

w ust. 5 ulega zwi#kszeniu o warto&' uzale%nion$ od masy trofeum "owieckiego 
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brutto, rozumian$ jako masa poro%a lub parostków z czaszk$ bez %uchwy, która 

wynosi: 

1) w przypadku "osia o masie trofeum brutto: 

a) do 6,0 kg � 2000 z", 

b) powy%ej 6,0 kg � 7000 z"; 

2) w przypadku jelenia szlachetnego o masie trofeum brutto: 

a) do 5,5 kg � 2000 z", 

b) powy%ej 5,5 kg � 7000 z"; 

3) w przypadku daniela o masie trofeum brutto: 

a) do 2,6 kg � 1500 z", 

b) powy%ej 2,6 kg � 3000 z"; 

4) w przypadku sarny o masie trofeum brutto: 

a) do 0,43 kg � 1000 z", 

b) powy%ej 0,43 kg � 5000 z". 

7. W przypadku bezprawnego pozyskania zwierzyny w sposób inny ni% 

z broni palnej ekwiwalent, o którym mowa w ust. 2a, ustalony zgodnie z ust. 5 i 6 

ulega dodatkowo zwi#kszeniu o 20-.�; 

10) w art. 25: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

�1) optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i biologii 

gatunków zwierzyny;�, 

b) w pkt 3 kropk# zast#puje si# &rednikiem i dodaje si# pkt 4 w brzmieniu: 

�4) racjonalno&ci prowadzenia gospodarki "owieckiej.�; 

11) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

�Art. 26. W sk"ad obwodów "owieckich nie wchodz$: 

1) parki narodowe; 

2) strefy ochronne zwierz$t "ownych utworzone w otulinie parku narodowego; 

3) rezerwaty przyrody, z wyj$tkiem obszarów wyznaczonych do wykonywania 

polowania w planie ochrony albo zadaniach ochronnych ustanowionych dla 

rezerwatu przyrody; 

4) pas techniczny wchodz$cy w sk"ad pasa nadbrze%nego; 
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5) tereny w granicach administracyjnych miast; je%eli jednak granice te obejmuj$ 

wi#ksze obszary le&ne lub rolne, z obszarów tych mo%e by' utworzony obwód 

"owiecki lub mog$ by' one w"$czone do innych obwodów "owieckich; 

6) tereny zaj#te przez miejscowo&ci niezaliczane do miast, w granicach obejmuj$cych 

zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz 

drogami wewn$trz tych miejscowo&ci; 

7) budowle, zak"ady i urz$dzenia, tereny przeznaczone na cele spo"eczne, kultu 

religijnego, przemys"owe, handlowe, sk"adowe, transportowe i inne cele 

gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich 

ogrodze* trwale zwi$zanych z gruntem.�; 

12) po art. 26 dodaje si# art. 26a w brzmieniu: 

�Art. 26a. 1. Obwody "owieckie podlegaj$ zaliczeniu do nast#puj$cych kategorii: 

1) bardzo dobra; 

2) dobra; 

3) &rednia; 

4) s"aba; 

5) bardzo s"aba. 

2. Zaliczenie obwodu "owieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, 

nast#puje na podstawie: 

1) wska!ników liczebno&ci zwierzyny; 

2) czynników wp"ywaj$cych na &rodowisko bytowania zwierzyny i walorów 

"owieckich obwodu. 

3. Zaliczenie obwodu "owieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, 

zale%y od ilo&ci przyznanych punktów zgodnie z nast#puj$c$ punktacj$: 

1) bardzo dobra � 41 i wi#cej punktów; 

2) dobra � 31�40 punktów; 

3) &rednia � 21�30 punktów; 

4) s"aba � 11�20 punktów; 

5) bardzo s"aba � do 10 punktów. 

4. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, po zasi#gni#ciu opinii ministra 

w"a&ciwego do spraw rolnictwa oraz Polskiego Zwi$zku +owieckiego, okre&li, w drodze 

rozporz$dzenia: 

1) wska!niki liczebno&ci zwierzyny oraz odpowiadaj$ce im warto&ci punktowe, 
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2) czynniki wp"ywaj$ce na &rodowisko bytowania zwierzyny i walory "owieckie 

obwodu "owieckiego oraz odpowiadaj$ce im warto&ci punktowe 

� uwzgl#dniaj$c liczebno&' poszczególnych gatunków zwierzyny w okre&lonych 

&rodowiskach jej bytowania, rodzaj i wielko&' jej pozyskania oraz nasilenie czynników 

antropogenicznych.�; 

13) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

�Art. 27. 1. Podzia"u na obwody "owieckie oraz zaliczenia obwodów "owieckich do 

kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1, a tak%e zmiany granic obwodu lub zmiany 

zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obr#bie województwa sejmik województwa, 

w drodze uchwa"y, stanowi$cej akt prawa miejscowego. 

2. Projekt uchwa"y, o której mowa w ust. 1, przygotowuje marsza"ek 

województwa. 

3. Projekt uchwa"y, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) numer obwodu "owieckiego; 

2) przebieg graficzny na mapie oraz s"owny opis granic obwodu "owieckiego; 

3) przebieg graficzny na mapie wy"$cze*, o których mowa w art. 26; 

4) powierzchni# ca"kowit$ obwodu "owieckiego; 

5) powierzchni# obwodu "owieckiego po uwzgl#dnieniu wy"$cze*, o których mowa 

w art. 26; 

6) powierzchni# gruntów le&nych; 

7) zaliczenie obwodu "owieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w art. 26a 

ust. 1. 

4. Marsza"ek województwa powo"uje zespó", który jest jego organem 

opiniodawczo-doradczym w zakresie przygotowania projektu uchwa"y, o której mowa 

w ust. 1. 

5. W sk"ad zespo"u, o którym mowa w ust. 4, wchodz$: 

1) dwaj przedstawiciele zarz$du województwa; 

2) przedstawiciele w"a&ciwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Pa*stwowego 

Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe; 

3) przedstawiciele w"a&ciwych zarz$dów okr#gowych. 

6. Marsza"ek województwa zaprasza do udzia"u w pracach zespo"u, o którym 

mowa w ust. 4, z g"osem doradczym, przedstawicieli dzier%awców lub zarz$dców 

obwodów "owieckich z terenu danego województwa. 
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7. Zmiana zaliczenia obwodu "owieckiego do jednej z kategorii, o których mowa 

w art. 26a ust. 1, mo%e nast$pi' w szczególno&ci w przypadku: 

1) kl#ski %ywio"owej; 

2) masowego upadku zwierz$t "ownych spowodowanego chorob$ zaka!n$ zwierz$t 

lub inn$ przyczyn$; 

3) zmiany granic obwodu "owieckiego. 

8. Marsza"ek województwa po przygotowaniu projektu uchwa"y, o której mowa 

w ust. 1, kolejno: 

1) wyst#puje o: 

a) opini# do: 

� w"a&ciwego dyrektora regionalnej dyrekcji Pa*stwowego Gospodarstwa 

Le&nego Lasy Pa*stwowe, 

� Polskiego Zwi$zku +owieckiego, 

� w"a&ciwej izby rolniczej, 

b) uzgodnienie do: 

� w"a&ciwego wojewody, 

� organów wojskowych � w przypadku gdy podzia" na obwody "owieckie 

obejmuje grunty pozostaj$ce w zarz$dzie tych organów albo powierzone 

tym organom do wykorzystania; 

2) wprowadza zmiany do projektu uchwa"y wynikaj$ce z rozpatrzenia opinii 

i dokonanych uzgodnie*; 

3) og"asza przez umieszczenie na stronie internetowej urz#du marsza"kowskiego oraz 

przez obwieszczenie, a tak%e w sposób zwyczajowo przyj#ty w poszczególnych 

gminach obj#tych projektem uchwa"y, za po&rednictwem w"a&ciwych wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast), o sporz$dzeniu projektu uchwa"y oraz 

wy"o%eniu jej do publicznego wgl$du i umieszczeniu na stronie internetowej 

urz#du marsza"kowskiego, na co najmniej 7 dni przed dniem wy"o%enia 

i umieszczenia projektu uchwa"y na stronie internetowej urz#du marsza"kowskiego, 

wyznaczaj$c w og"oszeniu termin na sk"adanie uwag do projektu uchwa"y, nie 

krótszy ni% 21 dni od dnia wy"o%enia i umieszczenia projektu uchwa"y na stronie 

internetowej urz#du marsza"kowskiego, oraz informuj$c o formie i miejscu 

sk"adania uwag; 



� 17 � 

4) wyk"ada projekt uchwa"y do publicznego wgl$du oraz umieszcza go na stronie 

internetowej urz#du marsza"kowskiego na okres co najmniej 21 dni; 

5) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 3, w terminie nie d"u%szym ni% 30 dni od 

dnia up"ywu terminu ich sk"adania; 

6) wprowadza zmiany do projektu uchwa"y wynikaj$ce z rozpatrzenia uwag, 

o których mowa w pkt 3, w szczególno&ci przez oznaczenie na mapie przebiegu 

graficznego wy"$cze* wynikaj$cych z tych uwag oraz powierzchni obwodu 

"owieckiego po uwzgl#dnieniu tych wy"$cze*; 

7)  w niezb#dnym zakresie ponownie zasi#ga opinii organów, o których mowa 

w pkt 1 lit. a, i ponawia uzgodnienia z organami, o których mowa w pkt 1 lit. b; 

8) przedstawia projekt uchwa"y sejmikowi województwa wraz z zestawieniem 

nieuwzgl#dnionych uwag lub opinii. 

9. Uwagi do projektu uchwa"y, o której mowa w ust. 1, mo%e wnie&' ka%dy 

w"a&ciciel albo u%ytkownik wieczysty nieruchomo&ci obj#tej projektem uchwa"y. 

10. Uwagi wnosi si# w terminie wyznaczonym w og"oszeniu, o którym mowa 

w ust. 8 pkt 3. Uwagi wniesione po terminie pozostawia si# bez rozpatrzenia. 

11. Uwagi wnosi si# na pi&mie. Jako wniesione na pi&mie uznaje si# równie% uwagi 

wniesione w postaci elektronicznej za pomoc$ elektronicznej skrzynki podawczej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia"alno&ci 

podmiotów realizuj$cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 

poz. 352 i 1579), opatrzone: 

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2) podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

dzia"alno&ci podmiotów realizuj$cych zadania publiczne. 

12. Przy rozpatrywaniu uwag dotycz$cych wy"$czenia nieruchomo&ci z obwodu 

"owieckiego uwzgl#dnia si# szczególne w"a&ciwo&ci nieruchomo&ci lub prowadzonej na 

niej dzia"alno&ci, które istotnie utrudni$ prowadzenie na niej gospodarki "owieckiej, albo 

- w przypadku obj#cia nieruchomo&ci obwodem "owieckim - spowoduj$ konieczno&' 

zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej 

dzia"alno&ci. 



� 18 � 

13. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a lub pkt 7, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania projektu uchwa"y, o której mowa w ust. 1, oznacza akceptacj# 

projektu uchwa"y. 

14. Je%eli sejmik województwa stwierdzi konieczno&' dokonania zmian 

w przedstawionym projekcie uchwa"y, o której mowa w ust. 1, w tym tak%e w wyniku 

uwzgl#dnienia uwag lub opinii do projektu uchwa"y, czynno&ci, o których mowa 

w ust. 8, ponawia si# w zakresie niezb#dnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem 

ponowionych czynno&ci mo%na uczyni' cz#&' projektu uchwa"y obj#t$ zmian$. 

15. Sejmik województwa, przed podj#ciem uchwa"y, o której mowa w ust. 1, 

kieruje projekt uchwa"y do zaopiniowania przez zespó", o którym mowa w ust. 4, 

i wprowadza zmiany wynikaj$ce z rozpatrzenia jego opinii. 

16. Sejmik województwa, podejmuj$c uchwa"#, o której mowa w ust. 1, rozstrzyga 

jednocze&nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwa"y nieuwzgl#dnionych 

przez marsza"ka województwa. 

17. Uchwa"a, o której mowa w ust. 1, obowi$zuje od dnia wej&cia w %ycie w niej 

okre&lonego, jednak nie wcze&niej ni% po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia 

w wojewódzkim dzienniku urz#dowym. 

18. Uchwa"a, o której mowa w ust. 1, podlega równie% publikacji na stronie 

internetowej sejmiku województwa.�; 

14) po art. 27 dodaje si# art. 27a i art. 27b w brzmieniu: 

�Art. 27a. 1. Je%eli w wyniku obj#cia nieruchomo&ci obwodem "owieckim 

korzystanie z niej lub z jej cz#&ci w dotychczasowy sposób lub zgodny 

z dotychczasowym przeznaczeniem sta"o si# niemo%liwe lub istotnie ograniczone, 

w"a&ciciel albo u%ytkownik wieczysty nieruchomo&ci mo%e %$da' od województwa 

odszkodowania za poniesion$ rzeczywist$ szkod#. 

2. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, mo%na wyst$pi' w terminie 3 lat od 

dnia wej&cia w %ycie uchwa"y, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

Art. 27b. 1. W"a&ciciel albo u%ytkownik wieczysty nieruchomo&ci wchodz$cej 

w sk"ad obwodu "owieckiego mo%e wyst$pi' do s$du powszechnego z wnioskiem 

o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomo&ci, uzasadniaj$c to 

swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi. 

2. S$d ustanawia zakaz wykonywania polowania na nieruchomo&ci, je%eli 

w"a&ciciel albo u%ytkownik wieczysty nieruchomo&ci wyka%e rzeczywiste zwi$zki 
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z wyznawan$ doktryn$ religijn$ oraz wska%e w wyznawanej doktrynie religijnej zasady 

uznaj$ce za niedopuszczalne polowanie na zwierz#ta "owne lub wska%e wyznawane 

zasady moralne, które pozostaj$ w sprzeczno&ci z polowaniem na zwierz#ta "owne. 

3. Sprawy o ustanowienie zakazu wykonywania polowania s$d rozpoznaje 

w post#powaniu nieprocesowym. 

4. Uczestnikiem post#powania w sprawie o ustanowienie zakazu wykonywania 

polowania jest w"a&ciwe województwo oraz dzier%awca albo zarz$dca obwodu 

"owieckiego, którego dotyczy wniosek o ustanowienie tego zakazu. 

5. Ustanowiony przez s$d zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomo&ci 

jest prawem osobistym podmiotu, na rzecz którego zosta" ustanowiony. 

6. Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomo&ci wygasa najpó!niej 

z chwil$ &mierci podmiotu, na rzecz którego zosta" ustanowiony. 

7. W"a&ciciel albo u%ytkownik wieczysty nieruchomo&ci, na której s$d ustanowi" 

zakaz wykonywania polowania, mo%e w ka%dym czasie wyst$pi' do s$du o zniesienie 

ustanowionego zakazu, wykazuj$c ustanie przes"anek, o których mowa w ust. 2.�; 

15) w art. 28: 

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

�O rodki!hodowli!zwierzyny!mog"!by#!prowadzone!za!zgod"!ministra!w$a ciwego!

do! spraw!  rodowiska! przez! Pa%stwowe! Gospodarstwo! Le ne! Lasy! Pa%stwowe,!

Polski!Zwi"zek!&owiecki!oraz!instytucje!naukowo-dydaktyczne.�, 

b) uchyla si# ust. 4, 

c) dodaje si# ust. 5�10 w brzmieniu: 

�5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest wydawana na wniosek podmiotu 

zamierzaj$cego prowadzi' o&rodek hodowli zwierzyny, który zawiera: 

1) nazw#, siedzib# i adres wnioskodawcy; 

2) imi#, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy; 

3) podstaw# prawn$ funkcjonowania wnioskodawcy albo akt kreuj$cy 

wnioskodawc#; 

4) wskazanie celu, o którym mowa w ust. 2, który ma by' realizowany 

w o&rodku hodowli zwierzyny; 

5) okres, na jaki obwód "owiecki ma by' przekazany w zarz$d. 
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6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, do"$cza si#: 

1) program dzia"ania na wskazany we wniosku okres, o którym mowa w ust. 5 

pkt 5, dla danego obwodu "owieckiego, zawieraj$cy: 

a) numer obwodu "owieckiego, jego powierzchni# wyra%on$ w hektarach, 

w tym powierzchni# gruntów le&nych, oraz nazw# województwa, 

b) opis obwodu "owieckiego z uwzgl#dnieniem warunków przyrodniczo- 

-"owieckich, 

c) list# gatunków zwierz$t "ownych wyst#puj$cych na terenie obwodu 

"owieckiego, 

d) opis sposobu realizacji wskazanego we wniosku celu, o którym mowa 

w ust. 2; 

2) opini# organu sprawuj$cego nadzór nad wnioskodawc$ w zakresie zdolno&ci 

wnioskodawcy do realizacji wskazanego we wniosku celu, o którym mowa 

w ust. 2 - w przypadku gdy wniosek sk"ada instytucja naukowo-dydaktyczna. 

7. Podmiot prowadz$cy o&rodek hodowli zwierzyny mo%e z"o%y' wniosek 

o przed"u%enie okresu, na jaki przekazano mu w zarz$d obwód "owiecki wy"$czony 

z wydzier%awiania. Do wniosku przepisy ust. 5 i 6 stosuje si# odpowiednio, z tym 

%e do wniosku do"$cza si# dodatkowo sprawozdanie z realizacji wskazanego we 

wniosku, o którym mowa w ust. 5, celu, o którym mowa w ust. 2. 

8. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, po zasi#gni#ciu opinii Polskiego 

Zwi$zku +owieckiego, mo%e uchyli' decyzj#, o której mowa w ust. 2, je%eli 

w odniesieniu do zarz$dcy obwodu "owieckiego zachodzi odpowiednio przes"anka, 

o której mowa w art. 29a ust. 2a pkt 1 lub 2. 

9. Brak przedstawienia przez Polski Zwi$zek +owiecki opinii, o której mowa 

w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyst$pienia o opini# uznaje si# za 

wyra%enie pozytywnej opinii. 

10. W przypadku gdy zarz$dc$ obwodu "owieckiego wy"$czonego 

z wydzier%awiania jest Polski Zwi$zek +owiecki, wymogu zasi#gni#cia opinii, 

o której mowa w ust. 8, nie stosuje si#.�; 

16) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

�2. Obwody "owieckie wydzier%awia si# na czas nie krótszy ni% 10 lat.�; 
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17) w art. 29a po ust. 2 dodaje si# ust. 2a�2c w brzmieniu: 

�2a. Wydzier%awiaj$cy mo%e wypowiedzie' umow# dzier%awy bez zachowania 

terminów wypowiedzenia: 

1) po zasi#gni#ciu opinii Polskiego Zwi$zku +owieckiego albo na wniosek Polskiego 

Zwi$zku +owieckiego � w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania 

przez dzier%awc# obwodu "owieckiego rocznego planu "owieckiego na poziomie co 

najmniej 80- okre&lonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do 

pozyskania, w ka%dym z trzech nast#puj$cych po sobie "owieckich lat 

gospodarczych; 

2) w przypadku opó!nienia w zap"acie przez dzier%awc# obwodu "owieckiego 

czynszu dzier%awnego trwaj$cego d"u%ej ni% miesi$c, pod warunkiem uprzedniego 

wezwania dzier%awcy do uiszczenia nale%nego czynszu w terminie nie krótszym 

ni% 14 dni od dnia otrzymania wezwania; 

3) na wniosek Polskiego Zwi$zku +owieckiego � w przypadku negatywnej oceny 

prowadzenia gospodarki "owieckiej przez dzier%awc# obwodu "owieckiego, 

wynikaj$cej z post#powania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Zwi$zek 

+owiecki na podstawie statutu. 

2b. Brak przedstawienia przez Polski Zwi$zek +owiecki opinii, o której mowa 

w ust. 2a pkt 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyst$pienia o opini# uznaje si# za 

wyra%enie pozytywnej opinii. 

2c. W przypadku gdy dzier%awc$ obwodu "owieckiego jest Polski Zwi$zek 

+owiecki, wymogu zasi#gni#cia opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 1, nie stosuje si#.�; 

18) art. 30 i art. 31 otrzymuj$ brzmienie: 

�Art. 30. 1. Za obwody "owieckie wy"$czone z wydzier%awiania zarz$dcy tych 

obwodów uiszczaj$ ekwiwalent w"a&ciwemu staro&cie. 

2. Czynsz dzier%awny ustala wydzier%awiaj$cy, a ekwiwalent, o którym mowa 

w ust. 1, ustala starosta. 

3. Czynsz dzier%awny oraz ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, ustala si# 

w zale%no&ci od kategorii obwodu "owieckiego, mno%$c ilo&' hektarów powierzchni 

obwodu "owieckiego po uwzgl#dnieniu wy"$cze*, o których mowa w art. 26, oraz 

wy"$cze* wynikaj$cych z uwzgl#dnienia uwag, o których mowa w art. 27 ust. 8 pkt 3, 

przez &redni$ cen# skupu %yta b#d$c$ podstaw$ do obliczenia podatku rolnego, ustalon$ 

w uchwale rady gminy, a w przypadku jej braku � w komunikacie Prezesa G"ównego 
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Urz#du Statystycznego w sprawie &redniej ceny skupu %yta, og"oszonym w Dzienniku 

Urz#dowym Rzeczypospolitej Polskiej �Monitor Polski�, i stosuj$c wska!nik 

przeliczeniowy, który nie mo%e by' wy%szy ni% 0,10 q %yta za 1 hektar. 

4. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu 

"owieckiego w zakresie pozyskania "osi, jeleni szlachetnych, danieli lub saren, 

dzier%awcy i zarz$dcy obwodów "owieckich s$ obowi$zani do udzia"u w kosztach 

ochrony lasu przed zwierzyn$, przy czym udzia" ten nie mo%e przekroczy' 10- warto&ci 

wp"ywów odpowiednio dzier%awcy albo zarz$dcy obwodu "owieckiego ze sprzeda%y 

tusz tych gatunków w poprzednim "owieckim roku gospodarczym. 

5. Kwot# nale%n$ z tytu"u udzia"u w kosztach, o których mowa w ust. 4, 

dzier%awcy i zarz$dcy obwodów "owieckich uiszczaj$ "$cznie z zap"at$ odpowiednio 

czynszu dzier%awnego albo ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1. 

6. Kwota nale%na z tytu"u udzia"u w kosztach, o których mowa w ust. 4, jest 

przekazywana w ca"o&ci przez odpowiednio wydzier%awiaj$cego albo starost# 

w"a&ciwemu nadle&nictwu. Nadle&nictwo jest obowi$zane rozliczy' t# kwot# mi#dzy 

siebie i w"a&cicieli lasów nieb#d$cych w"asno&ci$ Skarbu Pa*stwa, pozostaj$cych 

w obszarze nadle&nictwa, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów ochrony 

lasu przed zwierzyn$. 

7. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, po zasi#gni#ciu opinii ministra 

w"a&ciwego do spraw rolnictwa oraz Polskiego Zwi$zku +owieckiego, okre&li, w drodze 

rozporz$dzenia: 

1) wysoko&' wska!ników przeliczeniowych, o których mowa w ust. 3, dla 

poszczególnych kategorii obwodów "owieckich, 

2) sposób wyliczenia udzia"u w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn$, o którym 

mowa w ust. 4 

� uwzgl#dniaj$c konieczno&' zró%nicowania wysoko&ci czynszu dzier%awnego albo 

ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, w zale%no&ci od kategorii obwodu "owieckiego 

oraz stopie* niezrealizowania rocznego planu "owieckiego w zakresie pozyskania "osi, 

jeleni szlachetnych, danieli i saren. 

Art. 31. 1. Wydzier%awiaj$cy jest obowi$zany rozliczy' otrzymany czynsz 

dzier%awny mi#dzy w"a&ciwymi nadle&nictwami i gminami. 
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2. Nadle&nictwom przypada czynsz dzier%awny odpowiadaj$cy powierzchni 

gruntów le&nych b#d$cych w"asno&ci$ Skarbu Pa*stwa, a gminom � odpowiadaj$cy 

pozosta"ej powierzchni obwodu "owieckiego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si# odpowiednio do rozliczenia ekwiwalentu, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1.�; 

19) w art. 32 w ust. 4: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

�3) organy ko"a "owieckiego, zakres w"a&ciwo&ci miejscowej okr#gowych 

organów Polskiego Zwi$zku +owieckiego, a tak%e kompetencje organów 

Polskiego Zwi$zku +owieckiego i ko"a "owieckiego, tryb dokonywania ich 

wyboru, zmiany b$d! uzupe"nienia sk"adu;�, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

�7) sposób ustanawiania sk"adek cz"onkowskich oraz wpisowego na rzecz 

Polskiego Zwi$zku +owieckiego i ko"a "owieckiego, a tak%e rodzaje i sposób 

ustanawiania przez ko"o "owieckie innych op"at dotycz$cych 

zagospodarowania obwodów "owieckich;�; 

20) art. 32a otrzymuje brzmienie: 

�Art. 32a. 1. Organami Polskiego Zwi$zku +owieckiego s$: 

1) Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Zwi$zku +owieckiego, jako najwy%sza 

w"adza Polskiego Zwi$zku +owieckiego, który tworz$, wy"onieni w wyborach 

po&rednich, przedstawiciele kó" "owieckich i przedstawiciele cz"onków 

niezrzeszonych w ko"ach "owieckich, który realizuje zadania przewidziane 

statutem; 

2) Naczelna Rada +owiecka, do zada* której nale%y ustalanie kierunków i planów 

dzia"alno&ci Polskiego Zwi$zku +owieckiego mi#dzy Krajowymi Zjazdami 

Delegatów oraz realizacja innych zada* przewidzianych statutem; 

3) Zarz$d G"ówny jako organ zarz$dzaj$cy i reprezentuj$cy Polski Zwi$zek +owiecki 

na zewn$trz, a tak%e realizuj$cy inne zadania przewidziane statutem, oraz zarz$dy 

okr#gowe jako organy terenowe Zarz$du G"ównego; 

4) G"ówny S$d +owiecki i okr#gowe s$dy "owieckie jako organy orzekaj$ce 

w post#powaniu dyscyplinarnym; 

5) G"ówny Rzecznik Dyscyplinarny i okr#gowi rzecznicy dyscyplinarni jako organy 

prowadz$ce dochodzenia dyscyplinarne; 



� 24 � 

6) G"ówna Komisja Rewizyjna i okr#gowe komisje rewizyjne jako organy kontroli 

wewn#trznej; 

7) Kapitu"a Odznacze* +owieckich jako organ nadaj$cy odznaczenia "owieckie; 

8) okr#gowe zjazdy delegatów Polskiego Zwi$zku +owieckiego, które tworz$, 

wy"onieni w wyborach bezpo&rednich, przedstawiciele kó" "owieckich 

i przedstawiciele cz"onków niezrzeszonych w ko"ach "owieckich, które realizuj$ 

zadania przewidziane statutem; 

9) okr#gowe rady "owieckie jako organy opiniodawcze w stosunku do zarz$dów 

okr#gowych oraz organy rozpatruj$ce odwo"ania od uchwa", o których mowa 

w art. 42da ust. 1, a tak%e realizuj$ce inne zadania przewidziane statutem. 

2. Czynno&ci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Polskiego 

Zwi$zku +owieckiego wykonuje Prezes Zarz$du G"ównego Polskiego Zwi$zku 

+owieckiego. 

3. Kadencja organów Polskiego Zwi$zku +owieckiego, o których mowa w ust. 1 

pkt 1�3 i 6�9, trwa 5 lat.�; 

21) w art. 33: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

�4. Zarz$dy okr#gowe koordynuj$ i nadzoruj$ dzia"alno&' kó" "owieckich oraz 

cz"onków � osób fizycznych niezrzeszonych w ko"ach "owieckich.�, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

�6. W sprawach: 

1) nabycia i utraty cz"onkostwa w Polskim Zwi$zku +owieckim, 

2) na"o%enia kary dyscyplinarnej na cz"onka Polskiego Zwi$zku +owieckiego, 

3) utraty cz"onkostwa w kole "owieckim 

- mo%na, po wyczerpaniu post#powania okre&lonego ustaw$ albo statutem, 

dochodzi' swoich praw na drodze s$dowej.�, 

c) dodaje si# ust. 7�10 w brzmieniu: 

�7. Powództwo, o którym mowa w ust. 6, mo%na wytoczy' przed s$dem 

okr#gowym w terminie 21 dni od dnia otrzymania ostatecznego rozstrzygni#cia 

w sprawie. 

8. W sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, stron$ post#powania jest 

Polski Zwi$zek +owiecki. 
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9. W sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 3, udzia" Polskiego Zwi$zku 

+owieckiego jest konieczny. 

10. W sprawach, o których mowa w ust. 6, z wyj$tkiem spraw dotycz$cych 

nabycia i utraty cz"onkostwa w Polskim Zwi$zku +owieckim, w tym na"o%enia 

kary dyscyplinarnej wykluczenia z Polskiego Zwi$zku +owieckiego, skarga 

kasacyjna jest niedopuszczalna.�; 

22) art. 35 i art. 35a otrzymuj$ brzmienie: 

�Art. 35. 1. Dzia"alno&' Polskiego Zwi$zku +owieckiego jest finansowana 

z funduszy w"asnych, wpisowego, sk"adek cz"onkowskich, zapisów i darowizn oraz 

dochodów ze swojej dzia"alno&ci, w tym dzia"alno&ci gospodarczej i rolniczej. 

2. Dzia"alno&' kó" "owieckich jest finansowana z funduszy w"asnych, wpisowego, 

sk"adek cz"onkowskich, zapisów i darowizn, innych op"at ustanowionych przez ko"o 

dotycz$cych zagospodarowania obwodów "owieckich oraz dochodów ze swojej 

dzia"alno&ci, w tym dzia"alno&ci gospodarczej i rolniczej. 

3. Dochód z dzia"alno&ci, w tym z dzia"alno&ci gospodarczej i rolniczej, Polskiego 

Zwi$zku +owieckiego oraz kó" "owieckich s"u%y wy"$cznie realizacji ich celów 

statutowych i nie mo%e by' przeznaczony do podzia"u mi#dzy cz"onków. 

4. Polski Zwi$zek +owiecki oraz ko"a "owieckie mog$ prowadzi' dzia"alno&' 

gospodarcz$ i rolnicz$ na zasadach okre&lonych w odr#bnych przepisach reguluj$cych 

podejmowanie i prowadzenie tej dzia"alno&ci. 

5. Mienie Polskiego Zwi$zku +owieckiego i kó" "owieckich nie podlega 

podzia"owi mi#dzy cz"onków. 

Art. 35a. 1. Nadzór nad dzia"alno&ci$ Polskiego Zwi$zku +owieckiego sprawuje 

minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska. 

2. Polski Zwi$zek +owiecki sk"ada ministrowi w"a&ciwemu do spraw &rodowiska 

informacj# z wykonania w poprzednim "owieckim roku gospodarczym zada* 

okre&lonych w art. 34 pkt 1 i 12, w terminie do dnia 31 lipca. 

3. W przypadku gdy informacja jest niepe"na lub budzi zastrze%enia w zakresie 

dotycz$cym wykonania przez Polski Zwi$zek +owiecki zada* okre&lonych w art. 34 

pkt 1 i 12, minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska mo%e %$da' jej uzupe"nienia lub 

udzielenia dodatkowych wyja&nie* w wyznaczonym terminie. 



� 26 � 

4. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska ma prawo %$da': 

1) dostarczenia przez Zarz$d G"ówny, w wyznaczonym terminie, uchwa" Krajowego 

Zjazdu Delegatów Polskiego Zwi$zku +owieckiego, Naczelnej Rady +owieckiej 

oraz Zarz$du G"ównego; 

2) niezb#dnych wyja&nie* od organów Polskiego Zwi$zku +owieckiego wskazanych 

w pkt 1. 

5. W razie niezastosowania si# Polskiego Zwi$zku +owieckiego do %$dania, 

o którym mowa w ust. 3 lub 4, s$d, na wniosek ministra w"a&ciwego do spraw 

&rodowiska, mo%e na"o%y' grzywn# w wysoko&ci jednorazowo nie wy%szej ni% 

10 000 z". Od grzywny s$d mo%e zwolni', je%eli po jej wymierzeniu Polski Zwi$zek 

+owiecki niezw"ocznie zastosowa" si# do %$dania ministra w"a&ciwego do spraw 

&rodowiska. Polski Zwi$zek +owiecki, w terminie 7 dni od dnia zastosowania si# do 

%$dania ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska, mo%e wyst$pi' do s$du o zwolnienie 

od grzywny. 

6. W razie stwierdzenia, %e dzia"alno&' organów wskazanych w ust. 4 pkt 1 jest 

niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu Polskiego Zwi$zku 

+owieckiego, minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, w zale%no&ci od rodzaju i stopnia 

stwierdzonych nieprawid"owo&ci, mo%e wyst$pi' do nich o ich usuni#cie w okre&lonym 

terminie, udzieli' im upomnienia albo wyst$pi' do s$du o zastosowanie &rodka 

okre&lonego w ust. 7. 

7. S$d, na wniosek ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska, mo%e: 

1) uchyli' niezgodn$ z prawem lub postanowieniami statutu Polskiego Zwi$zku 

+owieckiego uchwa"# organów wskazanych w ust. 4 pkt 1; 

2) zobowi$za' organy wskazane w ust. 4 pkt 1 do usuni#cia nieprawid"owo&ci 

w okre&lonym terminie i zawiesi' post#powanie, a w razie bezskutecznego up"ywu 

terminu � podj$' zawieszone post#powanie i zastosowa' &rodek okre&lony w pkt 1. 

8. Wnioski ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska, o których mowa w ust. 5 

i 7, rozpoznaje s$d okr#gowy w post#powaniu nieprocesowym na rozprawie, 

a w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 5, dodatkowo po wys"uchaniu 

uczestników post#powania. 

9. Wnioski ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska, o których mowa w ust. 5 

i 7, s$ wolne od op"at s$dowych.�; 
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23) w art. 35c w ust. 2 po pkt 2 dodaje si# pkt 2a w brzmieniu: 

�2a) zawieszenie prawa do wykonywania polowania na okres do roku;�; 

24) art. 35d otrzymuje brzmienie: 

�Art. 35d. 1. Post#powanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy si# niezale%nie od 

post#powania karnego. Post#powanie dyscyplinarne mo%e by' zawieszone, 

a w przypadku zastosowania &rodka, o którym mowa w ust. 2, ze wzgl#du na tocz$ce si# 

wobec obwinionego post#powanie karne � zawiesza si#, do czasu zako*czenia 

post#powania karnego. 

2. Cz"onek Polskiego Zwi$zku +owieckiego b#d$cy osob$ fizyczn$, wobec którego 

toczy si# post#powanie dyscyplinarne, mo%e by' tymczasowo zawieszony w prawach 

cz"onka Polskiego Zwi$zku +owieckiego przez s$d "owiecki, w szczególno&ci 

w przypadku gdy toczy si# wobec niego post#powanie karne o czyn okre&lony w art. 52 

albo art. 53. 

3. Postanowienie o zastosowaniu &rodka, o którym mowa w ust. 2, s$d "owiecki 

wydaje z urz#du albo na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. 

4. Postanowienie o zastosowaniu &rodka, o którym mowa w ust. 2, jest natychmiast 

wykonalne. Na postanowienie to przys"uguje za%alenie. 

5. Tymczasowo zawieszony w prawach cz"onka Polskiego Zwi$zku +owieckiego 

mo%e w ka%dym czasie z"o%y' wniosek o uchylenie postanowienia o zastosowaniu tego 

&rodka. 

6. Tymczasowe zawieszenie w prawach cz"onka Polskiego Zwi$zku +owieckiego 

s$d "owiecki uchyla niezw"ocznie, je%eli ustan$ przyczyny, wskutek których zosta"o ono 

zastosowane, lub powstan$ przyczyny uzasadniaj$ce jego uchylenie.�; 

25) w art. 35f ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

�4. Obwiniony mo%e ustanowi' obro*c# spo&ród osób maj$cych wykszta"cenie 

prawnicze lub cz"onków Polskiego Zwi$zku +owieckiego.�; 

26) po art. 35s dodaje si# art. 35sa�35sd w brzmieniu: 

�Art. 35sa. 1. Orzeczenia i postanowienia s$du "owieckiego podlegaj$ wykonaniu 

z chwil$ uprawomocnienia, z zastrze%eniem art. 35d ust. 4. 

2. Ukarany kar$ zawieszenia w prawach cz"onka Polskiego Zwi$zku +owieckiego 

jest obowi$zany do z"o%enia legitymacji cz"onkowskiej Polskiego Zwi$zku +owieckiego 

we w"a&ciwym zarz$dzie okr#gowym do depozytu prowadzonego przez Zarz$d G"ówny, 

niezw"ocznie po uprawomocnieniu si# orzeczenia. 
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3. Ukarany kar$ wykluczenia z Polskiego Zwi$zku +owieckiego jest obowi$zany 

do zwrotu legitymacji cz"onkowskiej Polskiego Zwi$zku +owieckiego do w"a&ciwego 

zarz$du okr#gowego, niezw"ocznie po uprawomocnieniu si# orzeczenia. 

4. Wykonywanie orzeczonej kary zawieszenia w prawach cz"onka Polskiego 

Zwi$zku +owieckiego albo kary zawieszenia prawa do wykonywania polowania biegnie 

od dnia uprawomocnienia si# orzeczenia o wymierzeniu tej kary. 

Art. 35sb. W przypadku gdy wobec obwinionego wydano postanowienie 

o zastosowaniu &rodka, o którym mowa w art. 35d ust. 2, s$d "owiecki zalicza okres 

tymczasowego zawieszenia w prawach cz"onka Polskiego Zwi$zku +owieckiego na 

poczet kary zawieszenia w prawach cz"onka Polskiego Zwi$zku +owieckiego, 

wskazuj$c dzie*, od którego okres ten jest liczony. 

Art. 35sc. Odpisy prawomocnych orzecze* i postanowie* ko*cz$cych 

post#powanie s$d "owiecki przesy"a do wykonania w"a&ciwemu zarz$dowi okr#gowemu 

oraz zarz$dom kó" "owieckich, których ukarany lub obwiniony jest cz"onkiem. 

Art. 35sd. 1. Dane o karalno&ci za przewinienie "owieckie s$ przechowywane 

w G"ównym S$dzie +owieckim w karcie ewidencyjnej. 

2. W karcie ewidencyjnej wpisuje si#: 

1) numer sprawy dyscyplinarnej s$du pierwszej instancji; 

2) nazwy s$dów, które bra"y udzia" w orzekaniu w pierwszej i drugiej instancji; 

3) dat# wydania prawomocnego orzeczenia; 

4) kwalifikacj# prawn$ i opis przypisanego czynu; 

5) wymierzon$ kar#. 

3. W przypadku zatarcia ukarania karta ewidencyjna stwierdzaj$ca fakt ukarania 

podlega zniszczeniu.�; 

27) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

�2. Pa*stwowa Stra% +owiecka wspó"pracuje z Policj$, Polskim Zwi$zkiem 

+owieckim, Stra%$ Le&n$ oraz Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych 

w zakresie niezb#dnym do realizacji ich zada* ustawowych.�; 

28) w art. 38 po ust. 1 dodaje si# ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

�1a. Stra%nikiem Pa*stwowej Stra%y +owieckiej mo%e by' osoba, która posiada: 

1) wykszta"cenie co najmniej &rednie oraz dwuletni okres pracy w le&nictwie, 

rolnictwie, ochronie &rodowiska lub w parkach narodowych lub krajobrazowych 

albo 
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2) wykszta"cenie co najmniej &rednie le&ne, rolne, w ochronie &rodowiska lub 

pokrewne oraz roczny okres pracy w le&nictwie, rolnictwie lub w parkach 

narodowych lub krajobrazowych, albo 

3) wykszta"cenie wy%sze prawnicze, albo 

4) wykszta"cenie &rednie oraz by"a funkcjonariuszem Policji przez okres co najmniej 

trzech lat i nie zosta"a dyscyplinarnie wydalona ze s"u%by w Policji, albo 

5) wykszta"cenie co najmniej &rednie i trzyletnie cz"onkostwo w Polskim Zwi$zku 

+owieckim. 

1b. Stra%nikiem "owieckim mo%e by' osoba, która posiada wykszta"cenie co 

najmniej podstawowe oraz uko*czy"a kurs z zakresu gospodarki "owieckiej 

organizowany przez Polski Zwi$zek +owiecki.�; 

29) w art. 38a dodaje si# zdanie drugie w brzmieniu: 

�Stra'nik! Pa%stwowej! Stra'y! &owieckiej! ma! obowi"zek! na! '"danie! okazywa#!

legitymacj( s$u'bow".�; 

30) w art. 40 w ust. 2 wyraz �odznak#� zast#puje si# wyrazem �oznak#�; 

31) art. 41 otrzymuje brzmienie: 

�Art. 41. 1. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, w porozumieniu z ministrem 

w"a&ciwym do spraw wewn#trznych i Ministrem Sprawiedliwo&ci, okre&li, w drodze 

rozporz$dzenia, wzór legitymacji, wzory oznak s"u%bowych i wzór odznaki s"u%bowej 

oraz sk"adniki i wzory umundurowania stra%ników Pa*stwowej Stra%y +owieckiej, 

a tak%e wzór oznaki i wzór legitymacji stra%ników "owieckich, maj$c na wzgl#dzie 

zapewnienie mo%liwo&ci odpowiedniej identyfikacji stra%ników oraz rodzaj i miejsce 

wykonywania zada*. 

2. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, w porozumieniu z ministrem 

w"a&ciwym do spraw wewn#trznych, okre&li, w drodze rozporz$dzenia, sposoby: 

1) wspó"pracy Pa*stwowej Stra%y +owieckiej z Policj$, Polskim Zwi$zkiem 

+owieckim, Stra%$ Le&n$ oraz Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych, maj$c na wzgl#dzie ustawowe zadania tych podmiotów oraz 

konieczno&' zapewnienia poprawnej i skutecznej wspó"pracy; 

2) przydzia"u, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Pa*stwowej Stra%y 

+owieckiej broni, amunicji i &rodków przymusu bezpo&redniego w postaci 

kajdanek zak"adanych na r#ce, pa"ki s"u%bowej, r#cznych miotaczy substancji 

obezw"adniaj$cych i przedmiotów przeznaczonych do obezw"adniania osób za 
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pomoc$ energii elektrycznej, w tym warunki techniczne, jakim powinien 

odpowiada' magazyn broni, maj$c na wzgl#dzie konieczno&' uniemo%liwienia 

dost#pu do broni, amunicji i &rodków przymusu bezpo&redniego osobom trzecim 

oraz potrzeb# ochrony ewidencji przed jej uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

utrat$.�; 

32) w art. 42: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

�1. Polowanie mo%e by' wykonywane przez cz"onków Polskiego Zwi$zku 

+owieckiego oraz osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, za zgod$ dzier%awcy 

albo zarz$dcy obwodu "owieckiego.�, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

�1) wa%n$ legitymacj# cz"onkowsk$ Polskiego Zwi$zku +owieckiego; wymóg ten 

nie dotyczy osób, o których mowa w art. 43 ust. 1;�, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

�8. Podczas polowania indywidualnego wykonuj$cy polowanie jest 

obowi$zany posiada', poza dokumentami okre&lonymi w ust. 2, upowa%nienie do 

wykonywania polowania indywidualnego wydane przez dzier%awc# albo zarz$dc# 

obwodu "owieckiego.�, 

d) po ust. 8 dodaje si# ust. 8a w brzmieniu: 

�8a. Upowa%nienie do wykonywania polowania indywidualnego zawiera: 

1) nazw# i siedzib# dzier%awcy albo zarz$dcy obwodu "owieckiego; 

2) imi# i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania my&liwego; 

3) numer obwodu "owieckiego, nadle&nictwo oraz województwo, w którym ma 

by' wykonywane polowanie; 

4) wskazanie gatunku i liczby sztuk oraz opis zwierzyny do pozyskania podczas 

polowania; 

5) wskazanie gatunków zwierz$t okre&lonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3a ust. 2, które mog$ by' eliminowane podczas polowania wraz 

ze wskazaniem, %e mog$ one by' eliminowane w dowolnej liczbie; 

6) dat# wydania; 

7) termin wa%no&ci; 

8) podpis osoby upowa%nionej przez dzier%awc# albo zarz$dc# obwodu 

"owieckiego do jego wydania; 
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9) numer znaku s"u%$cego do oznakowania tuszy lub opis zagospodarowania 

zwierzyny; 

10) sprawozdanie z polowania: gatunek i liczba sztuk pozyskanej zwierzyny, data, 

godzina i miejsce jej pozyskania oraz opis formy poro%a w przypadku 

samców zwierzyny p"owej.�; 

33) w art. 42a uchyla si# ust. 2; 

34) po art. 42a dodaje si# art. 42aa i art. 42ab w brzmieniu: 

�Art. 42aa. Zabrania si#: 

1) niszczenia urz$dze* "owieckich, wybierania karmy lub soli z lizawek; 

2) gromadzenia, posiadania, wytwarzania, przechowywania lub wprowadzania do 

obrotu narz#dzi i urz$dze* przeznaczonych do k"usownictwa, z wyj$tkiem 

czynno&ci zwi$zanych ze zwalczaniem k"usownictwa w ramach prowadzenia 

gospodarki "owieckiej; 

3) wchodzenia w posiadanie bezprawnie pozyskanej zwierzyny, jej tuszy lub trofeum 

"owieckiego; 

4) hodowania lub utrzymywania bez zezwolenia chartów rasowych lub ich 

miesza*ców; 

5) zezwalania przez osob# upowa%nion$ przez dzier%awc# albo zarz$dc# obwodu 

"owieckiego na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania; 

6) pozyskiwania zwierzyny innego gatunku, innej p"ci lub w wi#kszej liczbie, ni% 

przewiduje upowa%nienie wydane przez dzier%awc# albo zarz$dc# obwodu 

"owieckiego; 

7) zezwalania przez osob# upowa%nion$ przez dzier%awc# albo zarz$dc# obwodu 

"owieckiego na przekroczenie przez my&liwego zatwierdzonej w rocznym planie 

"owieckim maksymalnej liczby zwierz$t "ownych zaplanowanych do pozyskania; 

8) polowania na przelotne ptactwo "owne na wybrze%u morskim w pasie 5000 m 

w g"$b l$du; 

9) polowania z chartami lub ich miesza*cami; 

10) polowania w czasie ochronnym; 

11) polowania bez posiadania uprawnie* do polowania; 

12) zak"adania narz#dzi i urz$dze* przeznaczonych do "owienia, chwytania lub 

zabijania zwierzyny, z wyj$tkiem od"owów, o których mowa w art. 44 ust. 3, 
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art. 44a albo art. 45, albo od"owów prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym 

rocznym planem "owieckim; 

13) wchodzenia w posiadanie zwierzyny za pomoc$ broni i amunicji innej ni% 

my&liwska, &rodków i materia"ów wybuchowych, trucizn, karmy o w"a&ciwo&ciach 

odurzaj$cych, sztucznego &wiat"a, lepów, wnyków, %elaz, do"ów, samostrza"ów lub 

rozkopywania nor i innych niedozwolonych &rodków; 

14) utrudniania lub uniemo%liwiania wykonywania polowania; 

15) strzelania do zwierzyny w odleg"o&ci mniejszej ni% 500 m od miejsca zebra* 

publicznych w czasie ich trwania lub w odleg"o&ci mniejszej ni% 100 m od 

zabudowa* mieszkalnych. 

Art. 42ab. 1. Dzier%awca albo zarz$dca obwodu "owieckiego przekazuje � co 

najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpocz#cia polowania zbiorowego � 

wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadle&niczym Pa*stwowego 

Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe, w"a&ciwym ze wzgl#du na miejsce 

wykonywania polowania, informacj# w postaci papierowej lub elektronicznej 

o planowanym terminie, w tym godzinie rozpocz#cia i zako*czenia, oraz miejscu tego 

polowania. 

2. Termin rozpocz#cia i zako*czenia oraz miejsce polowania zbiorowego s$ 

podawane do publicznej wiadomo&ci przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie 

pó!niej ni% w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, 

w sposób zwyczajowo przyj#ty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie 

internetowej urz#du gminy. 

3. W"a&ciciel, posiadacz lub zarz$dca gruntu, w terminie nie krótszym ni% 3 dni 

przed planowanym terminem rozpocz#cia polowania zbiorowego, mo%e zg"osi' 

sprzeciw wraz z uzasadnieniem do w"a&ciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Sprzeciw mo%e dotyczy' polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie 

z ust. 2. W sprzeciwie w"a&ciciel, posiadacz lub zarz$dca gruntu powinien wskaza' 

nieruchomo&' przez podanie dok"adnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu 

nie by"o - numeru geodezyjnego dzia"ki i obr#bu. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezw"ocznie dzier%awc# lub 

zarz$dc# obwodu "owieckiego o wniesionym przez w"a&ciciela, posiadacza albo 

zarz$dc# gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazuj$c mu 

ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. 
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5. Dzier%awca albo zarz$dca obwodu "owieckiego przy organizacji polowania 

zbiorowego uwzgl#dnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania b#dzie zagra%a"o 

bezpiecze*stwu lub %yciu ludzi.�; 

35) w art. 42b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

�1. Termin rozpocz#cia i zako*czenia oraz jednoznaczne okre&lenie miejsca 

wykonywania polowania indywidualnego, imi# i nazwisko my&liwego, numer 

upowa%nienia do wykonywania polowania indywidualnego, ilo&' i gatunek 

pozyskanej zwierzyny oraz liczba wszystkich oddanych strza"ów do zwierzyny 

grubej podlega wpisowi w ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, któr$ s$ 

obowi$zani prowadzi' dzier%awcy i zarz$dcy obwodów "owieckich, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, dla ka%dego obwodu.�, 

b) po ust. 1 dodaje si# ust. 1a�1e w brzmieniu: 

�1a. Wpisów w ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym mog$ 

dokonywa' wy"$cznie my&liwi wykonuj$cy polowanie lub my&liwi przez nich 

upowa%nieni do dokonania wpisu lub osoby upowa%nione przez dzier%awc# albo 

zarz$dc# obwodu "owieckiego do dokonywania tych wpisów. 

1b. Wpisu w ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dotycz$cego 

terminu rozpocz#cia polowania indywidualnego dokonuje si# przed jego 

rozpocz#ciem, jednak nie wcze&niej ni% 24 godziny przed rozpocz#ciem polowania. 

1c. W miejscu wskazanym w ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 

jako miejsce wykonywania polowania indywidualnego nie mo%e w tym samym 

czasie polowa' inny my&liwy, bez zgody my&liwego wykonuj$cego polowanie 

w tym miejscu. 

1d. Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udost#pnieniu 

wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmuj$cym nast#puj$ce 

informacje: termin rozpocz#cia i zako*czenia oraz jednoznaczne okre&lenie miejsca 

wykonywania polowania indywidualnego, a tak%e numer upowa%nienia do 

wykonywania polowania indywidualnego. 

1e. Dzier%awca albo zarz$dca obwodu "owieckiego jest obowi$zany przekaza' 

w"a&ciwemu nadle&niczemu Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe 

i wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacj# w postaci papierowej 

lub elektronicznej o miejscu przechowywania ewidencji pobytu na polowaniu 
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indywidualnym. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje niezw"ocznie do 

publicznej wiadomo&ci, w sposób zwyczajowo przyj#ty w danej gminie oraz przez 

obwieszczenie i na stronie internetowej urz#du gminy, informacj# o miejscu 

przechowywania ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie 

udost#pniania informacji zawartych w ewidencji pobytu na polowaniu 

indywidualnym i ich zakresie.�; 

36) art. 42c i art. 42d otrzymuj$ brzmienie: 

�Art. 42c. 1. Osoba prowadz$ca punkt skupu obowi$zana jest oznakowa' tusze: 

"osi, jeleni, danieli, muflonów, saren i dzików bezpo&rednio po dostarczeniu przez 

uprawnionego do wykonywania polowania pozyskanej zwierzyny lub inn$ osob# 

upowa%nion$ przez dzier%awc# albo zarz$dc# obwodu "owieckiego. 

2. Osoba prowadz$ca punkt skupu odmawia przyj#cia tuszy zwierzyny, je%eli wraz 

z tusz$ nie zosta"o okazane upowa%nienie do wykonywania polowania indywidualnego 

albo nast#puj$cy dokument potwierdzaj$cy pozyskanie zwierzyny zgodnie z prawem: 

1) &wiadectwo pochodzenia zwierzyny wydawane przez dzier%awc# albo zarz$dc# 

obwodu "owieckiego dla tusz zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym; 

2) decyzja nadle&niczego Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe 

nakazuj$ca wykonanie od"owu lub odstrza"u redukcyjnego zwierzyny, o której 

mowa w art. 45 ust. l; 

3) postanowienie nadle&niczego Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy 

Pa*stwowe o zastosowaniu odstrza"u zast#pczego zwierzyny, o którym mowa 

w art. 45 ust. 2; 

4) decyzja starosty o od"owie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, o której mowa 

w art. 45 ust. 3; 

5) decyzja ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska na odst#pstwo od zakazu 

zabijania dziko wyst#puj$cych zwierz$t "ownych na terenie parku narodowego, 

wydana na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422); 

6) decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony <rodowiska o odstrzale redukcyjnym 

zwierz$t "ownych na terenie rezerwatu przyrody wydana na podstawie art. 15 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

7) decyzja ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska wydana na podstawie art. 44 

ust. 3; 
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8) dokument dyrektora parku narodowego potwierdzaj$cy dokonanie odstrza"u 

redukcyjnego zwierzyny, o którym mowa w art. 8 ust. 3, albo dzia"anie, o którym 

mowa w art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3. Osoba prowadz$ca punkt skupu jest obowi$zana wyda' dostarczaj$cemu tusz# 

zwierzyny dokument potwierdzaj$cy przyj#cie tuszy do punktu skupu. 

4. <wiadectwo pochodzenia zwierzyny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera: 

1) oznaczenie dzier%awcy albo zarz$dcy obwodu "owieckiego, w którym 

wykonywane by"o polowanie zbiorowe; 

2) miejsce i dat# wystawienia; 

3) numer &wiadectwa; 

4) dane dotycz$ce zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym: 

a) gatunek oraz p"e' zwierzyny, 

b) dat# oraz godzin# pozyskania; 

5) miejsce pozyskania zwierzyny: 

a) numer obwodu "owieckiego, 

b) nadle&nictwo, 

c) województwo; 

6) czytelny podpis osoby upowa%nionej w imieniu dzier%awcy albo zarz$dcy obwodu 

"owieckiego. 

Art. 42d. 1. Odstrza" samców "osi, jeleni szlachetnych, danieli, saren i muflonów 

podlega ocenie co do jego zgodno&ci z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej 

zwierz$t "ownych, o których mowa w art. 34 pkt 4. 

2. Oceny w obwodach "owieckich podlegaj$cych wydzier%awieniu dokonuj$ 

komisje powo"ane przez Polski Zwi$zek +owiecki, w sk"ad których wchodz$ 

przedstawiciele Polskiego Zwi$zku +owieckiego oraz Pa*stwowego Gospodarstwa 

Le&nego Lasy Pa*stwowe, a w obwodach wy"$czonych z wydzier%awiania � ich 

zarz$dcy wspólnie z odpowiednio przedstawicielem Polskiego Zwi$zku +owieckiego 

lub Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe. 

3. Oceny w parkach narodowych i rezerwatach przyrody dokonuj$ odpowiednio 

przedstawiciele parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony &rodowiska 

wspólnie z przedstawicielem Polskiego Zwi$zku +owieckiego i Pa*stwowego 

Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe.�; 
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37) w art. 42da ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

�1. Po dokonaniu oceny, o której mowa w art. 42d ust. 1, komisje, o których mowa 

w art. 42d ust. 2, sporz$dzaj$ sprawozdanie ze swoich prac i przekazuj$ je do zarz$dów 

okr#gowych, które wobec osób dokonuj$cych odstrza"u nak"adaj$, w formie uchwa", 

nast#puj$ce kary porz$dkowe za naruszenie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej 

zwierz$t "ownych, o których mowa w art. 34 pkt 4: 

1) nagany; 

2) zawieszenia prawa do wykonywania polowania na okre&lony gatunek samców 

zwierzyny p"owej i muflonów na okres do 2 lat; 

3) zawieszenia prawa do wykonywania polowania na samce zwierzyny p"owej 

i muflony na okres do 2 lat.�; 

38) art. 42e otrzymuje brzmienie: 

�Art. 42e. 1. Trofeum "owieckim jest poro%e "osia, poro%e jelenia szlachetnego, 

poro%e daniela, poro%e sarny, &limy muflona, or#% dzika, czaszka lisa oraz czaszka 

borsuka, pozyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Trofea "owieckie podlegaj$ wycenie wst#pnej i ostatecznej, z zastrze%eniem 

ust. 5. 

3. Wycena wst#pna jest dokonywana przez: 

1) komisje powo"ywane przez Polski Zwi$zek +owiecki, o których mowa w art. 42d 

ust. 2 � w przypadku pozyskania na terenie dzier%awionego obwodu "owieckiego 

albo na terenie niewchodz$cym w sk"ad obwodu "owieckiego; 

2) zarz$dców obwodów "owieckich � w przypadku pozyskania na terenie obwodu 

"owieckiego wy"$czonego z wydzier%awiania. 

4. Wycena ostateczna jest dokonywana przez komisje powo"ane przez Polski 

Zwi$zek +owiecki. 

5. Or#% dzika, czaszka lisa i czaszka borsuka podlegaj$ tylko wycenie ostatecznej 

i jest ona dokonywana wy"$cznie na wniosek. 

6. Trofeum "owieckie, które w wyniku dokonanej wyceny ostatecznej uzyska"o 

jedn$ z sze&ciu najwy%szych dla danego gatunku punktacji, bez wzgl#du na rok 

pozyskania, uznaje si# za rekordowe trofeum "owieckie. 

7. Wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trofeum "owieckiego 

wymaga uzyskania za&wiadczenia wystawionego przez Polski Zwi$zek +owiecki 
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potwierdzaj$cego, %e wywo%one trofeum "owieckie nie jest rekordowym trofeum 

"owieckim. 

8. Zakazuje si# wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rekordowych 

trofeów "owieckich, z wyj$tkiem ich wywozu w celu eksponowania na wystawach 

o tematyce "owieckiej, na podstawie zgody ministra w"a&ciwego do spraw &rodowiska, 

wydanej w drodze decyzji administracyjnej, po zasi#gni#ciu opinii Polskiego Zwi$zku 

+owieckiego. Decyzja jest wydawana na czas okre&lony, nie d"u%szy ni% rok. 

9. Za wydanie za&wiadczenia, o którym mowa w ust. 7, Polski Zwi$zek +owiecki 

pobiera op"at# w wysoko&ci 27 z"otych. 

10. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska okre&li, w drodze rozporz$dzenia, 

sposób wyceny trofeów "owieckich, uwzgl#dniaj$c kryteria wyceny Mi#dzynarodowej 

Rady +owiectwa i Ochrony Zwierzyny.�; 

39) w art. 43: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

�Cudzoziemiec! albo!obywatel!polski,! który! przebywa!z! zamiarem!sta$ego!pobytu!

za! granic",! nieb(d"cy! cz$onkiem! Polskiego! Zwi"zku! &owieckiego,! posiadaj"cy!

uprawnienia! do! wykonywania! polowania! w! innym! kraju,! mo'e! wykonywa#!

polowanie!po!wykupieniu!polowania!u!przedsi(biorcy,!o!którym!mowa!w!art.!18,!

albo!na!podstawie!zgody!ministra!w$a ciwego!do!spraw! rodowiska.�, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

�3. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, po zasi#gni#ciu opinii Polskiego 

Zwi$zku +owieckiego, okre&li, w drodze rozporz$dzenia: 

1) rodzaje broni my&liwskiej oraz amunicji i urz$dze* optycznych 

dopuszczonych do celów "owieckich, 

2) szczegó"owe wymagania w zakresie wykonywania polowania, 

3) wymagania dotycz$ce wydawania upowa%nienia do wykonywania polowania 

indywidualnego oraz jego wzór, 

4) wymagania dotycz$ce post#powania z broni$ my&liwsk$, 

5) tryb rozstrzygania spornych strza"ów, 

6) wzór i sposób prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, 

7) wymagania dotycz$ce wydawania &wiadectwa pochodzenia zwierzyny oraz 

jego wzór, 
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8) dane, które powinny by' zawarte w dokumencie potwierdzaj$cym przyj#cie 

tuszy zwierzyny do punktu skupu, wzór i opis znaku s"u%$cego do 

oznakowania tusz zwierzyny oraz sposób ich oznakowania 

� kieruj$c si# trosk$ o bezpiecze*stwo osób i mienia, uwzgl#dniaj$c istniej$ce 

polskie zwyczaje "owieckie, mo%liwo&' prowadzenia ewidencji pobytu na 

polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej oraz konieczno&' zapewnienia 

bezpiecze*stwa w obrocie %ywno&ci$ oraz mo%liwo&ci identyfikacji tusz 

zwierzyny.�; 

40) w art. 44: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

�1. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska w porozumieniu z ministrem 

w"a&ciwym do spraw rolnictwa, po zasi#gni#ciu opinii Pa*stwowej Rady Ochrony 

Przyrody oraz Polskiego Zwi$zku +owieckiego, okre&li, w drodze rozporz$dzenia, 

dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz#&ci, okresy polowa* na 

zwierz#ta "owne, uwzgl#dniaj$c potrzeb# ochrony i utrzymania w"a&ciwego stanu 

populacji poszczególnych gatunków zwierz$t "ownych oraz potrzeb# ochrony 

lasów i u%ytków rolnych przed szkodami wyrz$dzanymi przez te zwierz#ta.�, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

�3. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, po zasi#gni#ciu opinii 

Pa*stwowej Rady Ochrony Przyrody, mo%e zezwoli' na dokonanie odstrza"u lub 

od"owu zwierzyny lub zwierz$t gatunków okre&lonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3a ust. 2, do celów zwi$zanych z badaniami naukowymi i edukacj$, 

dla odbudowy populacji, zasiedlania i reintrodukcji gatunków zwierzyny lub dla 

koniecznych dzia"a* w celach hodowlanych, tak%e poza okresami polowa* na 

zwierz#ta "owne, z uwagi na brak innego zadowalaj$cego rozwi$zania oraz pod 

warunkiem, %e nie jest to szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków 

zwierzyny w stanie sprzyjaj$cym ochronie w ich naturalnym zasi#gu 

wyst#powania.�, 

c) w ust. 3b uchyla si# pkt 6; 

41) w art. 44a ust. 1 i 1a otrzymuj$ brzmienie: 

�1. Dzier%awca albo zarz$dca obwodu "owieckiego mo%e dokonywa' od"owu 

w pu"apki %ywo"owne drapie%ników okre&lonych w przepisach wydanych na podstawie 
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ust. 3 lub drapie%nych zwierz$t gatunków okre&lonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3a ust. 2, w celu ich redukcji albo wyeliminowania. 

1a. Dzier%awca albo zarz$dca obwodu "owieckiego dokonuje u&miercenia 

od"owionych w pu"apki %ywo"owne drapie%ników okre&lonych w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 3 lub drapie%nych zwierz$t gatunków okre&lonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 za pomoc$ broni my&liwskiej lub innych metod 

stosowanych przy uboju zwierz$t gospodarskich.�; 

42) w art. 51 w ust. 1 na ko*cu pkt 7 dodaje si# przecinek i dodaje si# pkt 8 w brzmieniu: 

�8) utrudnia lub uniemo%liwia wykonywanie polowania�; 

43) w art. 52: 

a) pkt 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: 

�1) wbrew zakazowi okre&lonemu w art. 42aa pkt 2 gromadzi, posiada, wytwarza, 

przechowuje lub wprowadza do obrotu narz#dzia i urz$dzenia przeznaczone 

do k"usownictwa, 

2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej zwierzyny, jej tuszy lub 

trofeum "owieckiego,�, 

b) po pkt 3 dodaje si# pkt 3a�3c w brzmieniu: 

�3a) narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1, 

3b) bez zgody, o której mowa w art. 42e ust. 8, wywozi poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rekordowe trofeum "owieckie, 

3c) przed up"ywem okresu, na który zosta"a wydana decyzja, o której mowa 

w art. 42e ust. 8, nie przywióz" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rekordowego trofeum "owieckiego,�, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

�5) sprawuj$c zarz$d z ramienia dzier%awcy albo zarz$dcy obwodu "owieckiego, 

zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub 

na przekroczenie przez my&liwego zatwierdzonej w rocznym planie 

"owieckim maksymalnej liczby zwierz$t "ownych zaplanowanych do 

pozyskania,�; 

44) w art. 53: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

�1) poluje na przelotne ptactwo "owne na wybrze%u morskim w pasie 5000 m 

w g"$b l$du,�, 
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b) po pkt 4 dodaje si# pkt 4a w brzmieniu: 

�4a) wbrew zakazowi okre&lonemu w art. 42aa pkt 12, zak"ada narz#dzia 

i urz$dzenia przeznaczone do "owienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,�; 

45) w art. 54: 

a) po ust. 1 dodaje si# ust. 1a w brzmieniu: 

�1a. W przypadku skazania za czyn wymieniony w art. 52 pkt 3b, s$d mo%e 

orzec przepadek rekordowego trofeum "owieckiego.�, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

�2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1 i 1a, mo%e dotyczy' 

równie% przedmiotów niestanowi$cych w"asno&ci sprawcy, je%eli ich w"a&ciciel lub 

inna osoba uprawniona na podstawie towarzysz$cych okoliczno&ci przewidywa"a 

lub powinna i mog"a przewidzie', %e mog$ one zosta' u%yte do pope"nienia 

przest#pstwa.�. 

Art. 2. W ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy � Prawo "owieckie 

(Dz. U. poz. 1082) wprowadza si# nast#puj$ce zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 1 w art. 46 po ust. 3 dodaje si# ust. 3a w brzmieniu: 

�3a. Wojewoda o z"o%eniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, informuje 

niezw"ocznie  w"a&ciwego ze wzgl#du na miejsce wyst$pienia szkód nadle&niczego 

Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe.�, 

b) w pkt 2: 

� w art. 46a: 

� � ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

�1. Ogl(dzin! i! szacowania! szkód,! o! których!mowa!w! art.! 46! ust.! 1,!

dokonuje! przedstawiciel! Pa%stwowego! Gospodarstwa! Le nego! Lasy 

Pa%stwowe,!przy!czym!ogl(dzin!dokonuje!si(!niezw$ocznie,!nie!pó)niej!ni'!

w!terminie!7!dni!od!dnia!otrzymania! informacji,!o!której mowa w art. 46 

ust.! 3a.! W! ogl(dzinach! i! szacowaniu! szkód! mo'e! równie'! bra#! udzia$!

przedstawiciel!wojewody!w$a ciwego!ze!wzgl(du!na!miejsce!wyst"pienia!

tych!szkód.�, 

� � ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

�4.!  O! terminie! dokonania! ogl(dzin! i! szacowania! szkód,! o! których!

mowa!w!art.!46!ust.!1,!Pa%stwowe!Gospodarstwo!Le ne!Lasy!Pa%stwowe!
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zawiadamia!wojewod(,!w$a ciciela! albo!posiadacza!gruntów! rolnych!oraz!

dzier'awc(!albo!zarz"dc(!obwodu!$owieckiego,!a!w!razie!potrzeby!równie'!

przedstawiciela!w$a ciwej! ze!wzgl(du!na!miejsce!wyst"pienia! szkód! izby!

rolniczej,!nie!pó)niej!jednak!ni'!przed!up$ywem!5!dni!od!dnia!otrzymania!

informacji, o której!mowa!w!art.!46!ust.!3a.�, 

� w art. 46b: 

� � w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

�1* imi(! i! nazwisko! przedstawiciela! Pa%stwowego! Gospodarstwa 

Le nego Lasy! Pa%stwowe,! który! dokona$! ogl(dzin! i! szacowania!

szkód,! o! których! mowa! w! art.! 46! ust.! 1,! oraz! przedstawiciela!

wojewody � w przypadku jego! uczestnictwa! w! ogl(dzinach!

i szacowaniu! szkód,! ze! wskazaniem! jego! stanowiska! s$u'bowego,!

je'eli jest on pracownikiem!urz(du!wojewódzkiego;�, 

� � po ust. 3 dodaje si# ust. 3a w brzmieniu: 

�3a.! Po! sporz"dzeniu! protoko$u,! o! którym! mowa! w! ust.! 1,!

przedstawiciel Pa%stwowego! Gospodarstwa! Le nego! Lasy! Pa%stwowe 

dor(cza!go!niezw$ocznie!wojewodzie!w$a ciwemu!ze!wzgl(du na miejsce 

wyst"pienia!szkód.�, 

� w art. 46d: 

� � ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

�3.!Zwrotu!kosztów,!o!których!mowa!w!ust.!2,!dokonuje!wojewoda!na!

podstawie! dowodu! poniesienia! tych! kosztów! przed$o'onego! przez!

w$a ciciela! albo! posiadacza! gruntów! rolnych,! dzier'awc(! albo! zarz"dc(!

obwodu!$owieckiego.�, 

� � ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

�5. Wojewoda! wyp$aca!  rodki! finansowe! z! tytu$u! zwrotu! kosztów,!

o którym!mowa!w!ust.!2,!niezw$ocznie,!nie!pó)niej!ni'!w!terminie!30!dni!

od!dnia,!w!którym!decyzja!w!sprawie!wysoko ci!odszkodowania!sta$a!si(!

ostateczna.�, 

� � po ust. 5 dodaje si# ust. 5a w brzmieniu: 

�5a.! Odszkodowanie,! o! którym! mowa! w! ust.! 1,! ! wyp$aca! si(!

niezw$ocznie,!nie!pó)niej!ni'!w!terminie!30!dni!od!dnia,!w!którym!decyzja!

w!sprawie!wysoko ci!odszkodowania!sta$a!si(!ostateczna.�, 
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c) w pkt 6 art. 50 otrzymuje brzmienie: 

�Art.! 50.! 1.! Za! szkody,! o! których! mowa! w! art.! 46! ust.! 1,! odszkodowanie!

wyp$aca!Pa%stwowe!Gospodarstwo!Le ne!Lasy!Pa%stwowe.! 

2. Z tytu"u wyp"acanych kwot odszkodowa* Pa*stwowemu Gospodarstwu 

Le&nemu Lasy Pa*stwowe przys"uguje ponoszony przez dzier%awc# lub zarz$dc# 

obwodu "owieckiego zrycza"towany zwrot kosztów, zwany dalej �rycza"tem�.  

3. Kwota rycza"tu  stanowi iloczyn okre&lonej w rocznym planie "owieckim na 

dany rok liczby zwierz$t "ownych, o których mowa w art. 46 ust. 1, których 

pozyskanie w danym roku uwzgl#dnia optymalne gospodarowanie populacjami, 

oraz zrycza"towanych stawek za zwierz#ta "owne, o których mowa w art. 46 ust. 1, 

które wynosz$: 

1) 600 z" � za 1 osobnika "osia; 

2) 350 z" � za 1 osobnika jelenia; 

3) 135 z" � za 1 osobnika daniela; 

4) 105 z" � za 1 osobnika sarny; 

5) 85 z" � za 1 osobnika dzika. 

4. Zrycza"towane stawki okre&lone w ust. 3 podlegaj$ corocznej waloryzacji 

o &rednioroczny wska!nik cen towarów i us"ug konsumpcyjnych ogó"em, 

w poprzednim roku kalendarzowym, og"aszany przez Prezesa G"ównego Urz#du 

Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urz#dowym Rzeczypospolitej 

Polskiej �Monitor Polski�. 

5. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, nie pó!niej ni% do dnia 1 marca 

ka%dego roku, og"asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz#dowym 

Rzeczypospolitej Polskiej �Monitor Polski�, wysoko&' zrycza"towanych stawek za 

jedn$ sztuk# zwierz#cia "ownego poszczególnych gatunków, o których mowa 

w art. 46 ust. 1, na dany rok, uwzgl#dniaj$c dotychczasowe zmiany wysoko&ci tych 

stawek oraz zasad#, o której mowa w ust. 4. 

6. Kwot# rycza"tu zwi#ksza si# proporcjonalnie do wyra%onego w procentach 

stopnia niezrealizowania w roku poprzedzaj$cym rok ustalenia kwoty rycza"tu 

rocznego planu "owieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny, o której mowa 

w art. 46 ust. 1. 

7. <rodki z tytu"u rycza"tu s$ przekazywane przez dzier%awc# albo zarz$dc# 

obwodu "owieckiego, na rachunek bankowy Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego 
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Lasy Pa*stwowe, bez wezwania, corocznie w terminie do dnia 15 czerwca danego 

roku. 

8. Wysoko&' &rodków z tytu"u rycza"tu ustala dzier%awca albo zarz$dca 

obwodu "owieckiego w deklaracji, któr$ sk"ada w terminie okre&lonym w ust. 7 

Pa*stwowemu Gospodarstwu  Le&nemu Lasy Pa*stwowe.   

9.  Do rycza"tu stosuje si# odpowiednio przepisy dzia"u III ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z pó!n. zm.
1)

). 

10. Uprawnienia organów podatkowych okre&lone w ustawie, o której mowa 

w ust. 9, przys"uguj$ dyrektorom regionalnych dyrekcji Pa*stwowego 

Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe. 

11. Do egzekucji rycza"tu stosuje si# przepisy o post#powaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

12. Minister w"a&ciwy do spraw &rodowiska, w porozumieniu z ministrem 

w"a&ciwym do spraw rolnictwa, w drodze rozporz$dzenia: 

1) okre&li wzór deklaracji, o której mowa w ust. 8, 

2) mo%e okre&li': 

a) szczegó"owe warunki oraz sposób wp"aty kwoty rycza"tu, 

b) tryb i szczegó"owy sposób rozlicze* wyp"aconych odszkodowa* 

z dzier%awcami lub zarz$dcami obwodów "owieckich 

� maj$c na wzgl#dzie zapewnienie rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia wp"aty 

&rodków z tytu"u rycza"tu, a tak%e zapewnienie jednolitego sposobu rozliczania 

wyp"aconych odszkodowa* na terenie ca"ego kraju.�, 

d) uchyla si# pkt 7; 

2) uchyla si# art. 2. 

Art. 3. 1. Statut Polskiego Zwi$zku +owieckiego obowi$zuj$cy w dniu wej&cia w %ycie 

ustawy zachowuje moc do dnia uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego 

Zwi$zku +owieckiego nowego statutu, nie d"u%ej jednak ni% przez 12 miesi#cy od dnia 

wej&cia w %ycie ustawy. 

2. Organy Polskiego Zwi$zku +owieckiego powo"ane przed dniem wej&cia w %ycie 

ustawy pe"ni$ swoj$ funkcj# do ko*ca kadencji, na któr$ zosta"y powo"ane. 

                                                 

1)
 Zmiany!tekstu!jednolitego!wymienionej!ustawy!zosta$y!og$oszone!w!Dz.!U.!z!2015!r.!poz.!699,!978,!1197,!

1269, 1311, 1649, 1923 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228 i 1579. 
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Art. 4. Roczne plany "owieckie oraz wieloletnie "owieckie plany hodowlane 

sporz$dzone i zatwierdzone przed dniem wej&cia w %ycie ustawy zachowuj$ wa%no&' do 

ko*ca okresu, na który zosta"y sporz$dzone. 

Art. 5. 1. Pierwsze uchwa"y, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejsz$ ustaw$, dokonuj$ce nowych podzia"ów województw na 

obwody "owieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii, o których mowa 

w art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zostan$ wydane nie pó!niej ni% do dnia 31 marca 

2018 r. 

2. Podzia"y województw na obwody "owieckie oraz zaliczenia obwodów "owieckich do 

poszczególnych kategorii dokonane przed dniem wej&cia w %ycie niniejszej ustawy 

zachowuj$ wa%no&' do dnia wej&cia w %ycie pierwszych uchwa", o których mowa w art. 27 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz$ ustaw$, nie d"u%ej jednak 

ni% do dnia 31 marca 2018 r. 

Art. 6. 1. Umowy dzier%awy obwodów "owieckich obowi$zuj$ce w dniu wej&cia 

w %ycie ustawy obowi$zuj$ do dnia utraty wa%no&ci podzia"ów województw na obwody 

"owieckie dokonanych przed dniem wej&cia w %ycie ustawy. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje si# równie% do umów dzier%awy obwodów "owieckich 

zawartych przed dniem wej&cia w %ycie ustawy na okres up"ywaj$cy przed dniem utraty 

wa%no&ci podzia"ów województw na obwody "owieckie dokonanych przed dniem wej&cia 

w %ycie ustawy. 

3. Z dniem utraty wa%no&ci podzia"ów województw na obwody "owieckie dokonanych 

przed dniem wej&cia w %ycie niniejszej ustawy wygasaj$ decyzje wydane na podstawie art. 28 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 7. 1. Umundurowanie, oznaki s"u%bowe, odznaki s"u%bowe i legitymacje 

stra%ników Pa*stwowej Stra%y +owieckiej, a tak%e oznaki i legitymacje stra%ników 

"owieckich, zgodne z wzorami okre&lonymi w przepisach dotychczasowych, mog$ by' 

stosowane przez okres 24 miesi#cy od dnia wej&cia w %ycie niniejszej ustawy. 

2. Stra%nicy Pa*stwowej Stra%y +owieckiej oraz stra%nicy "owieccy spe"niaj$cy wymogi 

kwalifikacji zawodowych okre&lone w przepisach dotychczasowych zachowuj$ dotychczas 

zajmowane stanowiska. 
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Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5, art. 41 ust. 2 

i 3 oraz art. 44 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowuj$ moc do dnia wej&cia w %ycie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2, art. 41 ust. 2 i art. 44 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz$ ustaw$, nie d"u%ej jednak ni% 

przez 12 miesi#cy od dnia wej&cia w %ycie niniejszej ustawy. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w %ycie po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia, z wyj$tkiem: 

1) art. 1 pkt 18 w zakresie art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, który wchodzi w %ycie 

z dniem 1 stycznia 2017 r.; 

2) art. 1 pkt 15 lit. c w zakresie art. 28 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 i art. 1 pkt 17, 

które wchodz$ w %ycie z dniem 1 kwietnia 2017 r.; 

3)  art. 2, który wchodzi w %ycie z dniem 1 stycznia 2018 r.  



UZASADNIENIE 

G ównymi!celami!projektowanej!ustawy!s": 

1) wykonanie!wyroku!Trybuna u!Konstytucyjnego!z!dnia!10!lipca!2014!r.,!P!19/13! (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 951); 

2) dostosowanie!niektórych!delegacji!ustawowych!do!wymaga#!okre$lonych!w!art.!92!ust.!1!

Konstytucji RP; 

3) wprowadzenie! mechanizmów! wzmacniaj"cych! nadzór! ministra! w a$ciwego! do! spraw!

$rodowiska! nad! Polskim! Zwi"zkiem! %owieckim! oraz! dyscyplinuj"cych! dzier&awców 

i zarz"dców obwodów! owieckich!w!zakresie!wykonywania!rocznych!planów! owieckich. 

Wykonanie wyroku Trybuna u!Konstytucyjnego! 

Trybuna !Konstytucyjny!w!przywo anym!wyroku!uzna ,!&e!art.!27!ust.!1!w!zwi"zku!z art. 26 

ustawy! z! dnia! 13! pa'dziernika 1995 r. � Prawo!  owieckie! (Dz.! U.! z! 2015 r. poz. 2168, 

z pó'n. zm.)! jest! niezgodny! z! art.! 64! ust.! 1! w! zwi"zku! z! art.! 64! ust.! 3! i! art.! 31! ust.! 3!

Konstytucji! Rzeczypospolitej! Polskiej,! przez! to,! &e! upowa&nia! do! obj*cia! nieruchomo$ci!

re&imem! obwodu!  owieckiego,! nie! zapewniaj"c! odpowiednich! prawnych! $rodków! ochrony!

praw! w a$ciciela! tej! nieruchomo$ci.! Podkre$lenia! wymaga,! &e! TK! nie! zakwestionowa ! ani!

przyj*tego! modelu! gospodarki!  owieckiej,! ani! wymaga#! co! do! obwodów!  owieckich,! ani!

mo&liwo$ci! obj*cia! nieruchomo$ci! obwodem!  owieckim! bez! zgody! jej! w a$ciciela.! TK 

zauwa&y ! jednak,! &e! nast*pstwem! obj*cia! danej! nieruchomo$ci! obwodem!  owieckim! s"!

ró&nego! rodzaju! ograniczenia! w! pe nym! korzystaniu! przez! w a$ciciela! z! jego! prawa!

w asno$ci,! przy! jednoczesnym!na o&eniu na!niego!dodatkowych!obowi"zków,! które! zosta y!

przewidziane!zarówno!w!samym Prawie  owieckim, jak i w aktach wykonawczych wydanych 

na jego podstawie. Tymczasem!wszelkie!ograniczenie!prawa!w asno$ci!powinno!pozostawa+!

w zgodzie!z!art.!64!ust.!3!Konstytucji!RP,!który!stanowi,!&e!w asno$+!mo&e!by+!ograniczona!

tylko w drodze ustawy! i! tylko!w!zakresie,!w!jakim!nie!narusza!ona! istoty!prawa!w asno$ci,!

oraz z art. 31! ust.! 3! Konstytucji! RP,! stanowi"cym,! &e ograniczenia w zakresie korzystania 

z konstytucyjnych!wolno$ci!i!praw!mog"!by+!ustanawiane!tylko!w!ustawie!i!tylko!wtedy,!gdy!

s"! konieczne! w! demokratycznym! pa#stwie! dla! jego! bezpiecze#stwa! lub! porz"dku!

publicznego,! b"d'! dla! ochrony! $rodowiska,! zdrowia! i!moralno$ci! publicznej,! albo!wolno$ci!

i praw! innych! osób! (zasada! proporcjonalno$ci).! Ograniczenia! te! nie! mog"! narusza+! istoty!

wolno$ci i praw. Zasada! proporcjonalno$ci! powinna! by+! rozumiana! jako! suma! trzech!

przes anek:! przydatno$ci,! konieczno$ci! oraz! proporcjonalno$ci! regulacji.! Zdaniem TK 

zakwestionowana! regulacja! spe nia! przes anki! przydatno$ci! (konieczno$+! uzyskania! zgody!
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w a$ciciela na! obj*cie! nieruchomo$ci! obwodem!  owieckim! w!wysokim! stopniu! utrudni aby!

racjonalne! realizowanie!  owiectwa)! oraz! konieczno$ci! (mechanizm! tworzenia! obwodów!

 owieckich!wynika!z!potrzeby!utworzenia!obwodów!  owieckich!zapewniaj"cych!najbardziej!

racjonalne gospodarowanie! zasobami! zwierzyny).! Jednak&e! brak! jakichkolwiek! prawnych!

form! udzia u! w a$cicieli! nieruchomo$ci! w! procesie! tworzenia! obwodów!  owieckich!

obejmuj"cych! te! nieruchomo$ci! oraz! brak! instrumentów! prawnych! umo&liwiaj"cych!

w a$cicielom!wy "czenie!ich!nieruchomo$ci!spod!re&imu!obwodu! owieckiego!lub!wy "czenie!

poszczególnych! ogranicze#,! jakie! przewiduje! Prawo!  owieckie,! powoduje,! zdaniem! TK,! &e!

art.! 27!ust.! 1!Prawa!  owieckiego!nie! spe nia!przes anki!proporcjonalno$ci! sensu stricto. TK 

wskaza ! tak&e! na! niedostatecznie! uregulowany! obowi"zek! informacyjny! wobec! w a$cicieli,!

których!nieruchomo$+!nale&y!do!obwodu! owieckiego.!TK!zaleci ! tak&e!uwzgl*dnienie!przy!

projektowaniu! nowych! przepisów! orzecznictwa! Europejskiego! Trybuna u! Praw! Cz owieka, 

dotycz"cego! ustanawiania zakazu wykonywania polowania na gruntach prywatnych wobec 

powo ania! si*! przez! w a$ciciela! nieruchomo$ci! na! klauzul*! sumienia,! co! nie! musi! jednak!

prowadzi+! do! zakazu! wykonywania! innych! czynno$ci! z zakresu! gospodarki!  owieckiej.!

Jednocze$nie! TK! postanowi ! odroczy+! utrat*! mocy! obowi"zuj"cej! art.! 27! ust.! 1! Prawa!

 owieckiego!o!maksymalny!okres!osiemnastu!miesi*cy,!to jest do 21 stycznia 2016 r.  

Projektowana!ustawa!przewiduje,! &e! obwody!  owieckie! b*d",! tak! jak! dotychczas,! tworzone!

w drodze!uchwa y!sejmiku!województwa,!b*d"cej!aktem!prawa!miejscowego.! Jednocze$nie,!

ze!wzgl*du!na!potencjalny!zarzut!blankietowo$ci!przepisów!dotycz"cych!zasad!kategoryzacji!

obwodów!  owieckich,! proponuje! si* wprowadzenie stosownych regulacji do ustawy 

(dodawany art. 26a � art. 1 pkt 11 projektu), w!tym!rozszerzenie!zakresu!uchwa y!o!podziale!

województwa! na! obwody!  owieckie! o! kwesti* zaliczenia obwodów! do! poszczególnych!

kategorii.  

Projekt! uchwa y,! o! której! mowa! w! art.! 27! ust. 1,! b*dzie przygotowywany przez marsza ka!

województwa, przy czym,!maj"c!na!uwadze!w!szczególno$ci!wskazan"!powy&ej!propozycj*!

rozszerzenia!uchwa y!z! art.! 27!ust.! 1!o!kwestie!kategoryzacji! obwodów, proponuje! si*,! aby!

marsza ek!w!tym!celu!obligatoryjnie!powo ywa !zespó  opiniodawczo-doradczy.  

Do kompetencji marsza ka! województwa! nale&e+! b*dzie, poza przygotowaniem projektu 

uchwa y,! tak&e! uzyskanie opinii w a$ciwego! dyrektora! regionalnej! dyrekcji! Pa#stwowego!

Gospodarstwa! Le$nego! Lasy! Pa#stwowe,! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego! oraz! w a$ciwej!

izby rolniczej, a tak&e! uzgodnienie! projektu! z! w a$ciwym! wojewod" oraz z organami 

wojskowymi (dotyczy sytuacji, gdy podzia ! na! obwody!  owieckie! obejmuje grunty 
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pozostaj"ce w! zarz"dzie! organów! wojskowych! lub powierzonych tym organom do 

wykorzystania). Nale&y! zauwa&y+,! &e! wed ug nowej! regulacji! obwody!  owieckie! b*d"!

tworzone! wy "cznie! w! granicach! danego! województwa.! Z! uwagi! na! regulacj*! zawart"!

w art. 87 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym! akty! prawa! miejscowego! s"! 'ród ami!

powszechnie! obowi"zuj"cego! prawa! jedynie! na! obszarze! dzia ania! organów,! które! je!

ustanowi y,! w projekcie! rezygnuje! si*! z mo&liwo$ci! podejmowania! przez! sejmik!

województwa!uchwa y!dotycz"cej! obwodu,!którego cz*$+! jest! po o&ona!na!obszarze! innego!

województwa!(dotychczasowy!art.!27!ust.!2!ustawy).! 

Po!przeprowadzeniu!procedury!opiniowania!i!uzgadniania!projekt!uchwa y!zostanie!wy o&ony!

do! publicznego! wgl"du,! o! czym! marsza ek! województwa! b*dzie! informowa ! przez 

umieszczenie!na!stronie!internetowej!urz*du!marsza kowskiego,!przez obwieszczenie, a!tak&e!

w!sposób!zwyczajowo!przyj*ty!w!poszczególnych!gminach!obj*tych!projektem!uchwa y,!za!

po$rednictwem! wójtów! (burmistrzów,! prezydentów! miast). Projektowany art. 27 Prawa 

 owieckiego! zapewnia! w a$cicielom! i u&ytkownikom! wieczystym! nieruchomo$ci! obj*tych!

projektem! uchwa y! prawo! wnoszenia! uwag! do! projektu! uchwa y,! które! powinny! zosta+!

rozpatrzone! przez! marsza ka! województwa! w! terminie! nie! d u&szym! ni&! 30 dni od dnia 

up ywu! terminu! ich! sk adania.! Rozpatruj"c! uwagi! dotycz"ce! wy "czenia! nieruchomo$ci!

z obwodu  owieckiego,! marsza ek! powinien! wzi"+! pod! uwag*! szczególne! w a$ciwo$ci!

nieruchomo$ci! lub prowadzonej!na!niej!dzia alno$ci,!które! istotnie utrudni"!prowadzenie!na!

niej gospodarki!  owieckiej,! albo,! w przypadku! obj*cia! obwodem!  owieckim,! spowoduj"!

konieczno$+! zaprzestania lub znacznego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej 

dzia alno$ci.! Przyk adowo! sytuacja! taka! mo&e! zaistnie+! w! odniesieniu! do! dzia alno$ci!

rolniczej!polegaj"cej!na!hodowli!zwierz"t!wra&liwych!na!czynniki!zewn*trzne,!w!przypadku!

gdy!ha as!powstaj"cy!podczas!wykonywania!polowania!b*dzie!mia !wp yw!na!dobrostan!tych!

zwierz"t.! Jednocze$nie!projektowana!nowelizacja!przyznaje! sejmikowi!województwa!prawo!

do!uwzgl*dnienia!uwag lub opinii,!które!nie!zosta y!uwzgl*dnione!przez!marsza ka.! 

Maj"c!na!uwadze,!&e!w a$ciciele!lub!u&ytkownicy!wieczy$ci!nieruchomo$ci!obj*tej!obwodem!

 owieckim!b*d"!mogli!zaskar&y+!uchwa *!sejmiku!województwa!do!s"du!administracyjnego,!

je&eli! b*dzie!ona!narusza+! ich! interes!prawny! lub!uprawnienie!na! podstawie art. 90 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o! samorz"dzie! województwa! (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), 

proponowane!rozwi"zania!w!nale&ytym!stopniu!zapewniaj"!udzia !w a$cicieli!i u&ytkowników!

wieczystych nieruchomo$ci!w!procesie!podzia u!województwa!na!obwody! owieckie.  
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Wzmocnieniu! uprawnie#! w a$ciciela! albo! u&ytkownika! wieczystego! nieruchomo$ci!

wchodz"cej! w! sk ad! obwodu!  owieckiego! s u&y+! ma! tak&e! mo&liwo$+! wyst"pienia!

z roszczeniem!o!wyp at*!odszkodowania,!w przypadku!gdy!obj*cie!obwodem! owieckim!tej!

nieruchomo$ci!uniemo&liwi!albo!istotnie!ograniczy!dotychczasowy!sposób!korzystania!z!niej!

� projektowany art. 27a (art. 1 pkt 13 projektu). Na! potrzeb*! wprowadzenia! przepisów!

okre$laj"cych! szczególny! tryb! dochodzenia! odszkodowania! za! ograniczenie! mo&liwo$ci!

korzystania z nieruchomo$ci! obj*tych! granicami! obwodu!  owieckiego! wskazywa ! Trybuna !

Konstytucyjny w wyroku P 19/13. Trzyletni okres przedawnienia tego roszczenia wskazany 

w przepisie! gwarantuje! w a$ciw"! ochron*! w asno$ci.! W! krótszym! okresie ograniczenia 

w korzystaniu z nieruchomo$ci!zwi"zane!z obj*ciem!granicami!obwodu! owieckiego!mog yby!

si*! nie! ujawni+,! albo! ujawni+! w nat*&eniu! nieuzasadniaj"cym! uznania! ich! za! �istotne�.!

Gospodarka!  owiecka! jest! elementem! ochrony! $rodowiska,! a! zatem! s u&y! realizacji! celu!

publicznego. Podmiotem!w a$ciwym!do!wyp aty!odszkodowania!powinno by+!województwo, 

a nie podmiot prywatny,!zwa&ywszy,!&e!to!sejmik!województwa!uchwala!podzia !na!obwody!

 owieckie.!Ponadto!rozwi"zanie!takie!lepiej!odpowiada!konstytucyjnym!standardom!ochrony!

w asno$ci,! gwarantuje! bowiem! lepsze,! jak! zwróci ! TK! w! wyroku! P! 19/13,! zabezpieczenie!

pokrycia! roszcze#! w a$cicieli! nieruchomo$ci.! Analogiczne! rozwi"zanie! funkcjonuje! na!

gruncie innych ustaw (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa � 

Prawo! ochrony! $rodowiska). Jednocze$nie,! równie&! wzoruj"c! si*! na! istniej"cych!

rozwi"zaniach! prawnych! (ustawa! o! planowaniu! i! zagospodarowaniu! przestrzennym), 

w projekcie! przewidziano,! &e! odszkodowanie! z! art.! 27a! b*dzie! przys ugiwa o! wy "cznie! za!

poniesion"! szkod*! rzeczywist".! Takie! ograniczenie! jest! konieczne! ze! wzgl*du! na! cel!

ustanawiania!obwodów! owieckich!i!charakter!gospodarki! owieckiej,!s u&"cej � jak!ju&!wy&ej!

wspomniano � realizacji!celu!publicznego!w!postaci!ochrony!$rodowiska.! 

Uwzgl*dniaj"c! przywo any! wyrok! TK! oraz! orzecznictwo! Europejskiego! Trybuna u! Praw!

Cz owieka,! w! art.! 27b! przewidziano! mo&liwo$+! wyst"pienia! przez! w a$ciciela! albo!

u&ytkownika!wieczystego!nieruchomo$ci!obj*tej!obwodem! owieckim!do!s"du!powszechnego!

z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania! polowania! na! tej! nieruchomo$ci,! ze!

wzgl*du! na! przekonania! religijne! lub! wyznawane! zasady! moralne.1)
 Zakaz! taki,! mimo! &e!

dotyczy! terenu! konkretnej! nieruchomo$ci,! jest! $ci$le! zwi"zany! z osob",! na! rzecz! której! jest!

ustanawiany!i!z!tego!wzgl*du!powinien!wygasa+!najpó'niej!ze!$mierci"!tej!osoby.!W a$ciciel!

albo!u&ytkownik!wieczysty!nieruchomo$ci,! na!której! s"d!ustanowi ! taki! zakaz,!b*dzie!móg !

                                                           
1)

 Zob. wyroki! Europejskiego! Trybuna u! Praw! Cz owieka:! w! sprawie! Hermann przeciwko Niemcom z dnia 

26 czerwca 2012 r. oraz z dnia 20 stycznia 2011 r., nr skargi 9300/07, w sprawie Chassagnou i inni przeciwko 

Francji z dnia 29 kwietnia 1999 r., nr skarg 25088/94, 28331/95 i 28443/95. 
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w ka&dym! czasie! z! niego! zrezygnowa+,! wyst*puj"c! do! s"du! o! zniesienie! ustanowionego!

zakazu. Takie! rozwi"zanie! ma! z! jednej! strony! zapewni+! ochron*! praw! w a$cicieli!

i u&ytkowników! wieczystych,! z! drugiej! za$! pozwoli! na! przeciwdzia anie! nadu&ywaniu! tych!

praw, niezb*dne! ze! wzgl*du! na konieczno$+ utrzymania! racjonalnej! gospodarki!  owieckiej!

jako!elementu!ochrony!$rodowiska.! 

TK w! przywo anym! wyroku! zakwestionowa ! tak&e! brak! konieczno$ci! informowania!

w a$cicieli! nieruchomo$ci! o! polowaniach,! które! zostan"! na! nich! przeprowadzone.! Z tego 

wzgl*du! projektowany! art.! 42ab nak ada! obowi"zki! informacyjne w! zakresie! polowa#!

zbiorowych. Dzier&awcy! i! zarz"dcy! obwodów!  owieckich! b*d"! zobowi"zani do pisemnego 

poinformowania o planowanych!polowaniach!zbiorowych!w a$ciwych!ze!wzgl*du!na!miejsce!

polowania! wójtów! (burmistrzów,! prezydentów! miast)! oraz! nadle$niczych! z co najmniej  

14-dniowym wyprzedzeniem.! U&ycie! wyra&enia! �co! najmniej�! umo&liwia! dzier&awcom!

i zarz"dcom! obwodów!  owieckich! dokonanie jednorazowego poinformowania 

ww. podmiotów! o! wszystkich! planowanych! w! danym! sezonie!  owieckim! polowaniach 

zbiorowych. Informacja! ta! b*dzie! nast*pnie! podawana przez! wójtów! (burmistrzów,!

prezydentów!miast)! do! publicznej!wiadomo$ci!przez! obwieszczenie, w sposób! zwyczajowo 

przyj*ty!w!danej!gminie oraz przez umieszczenie!na!stronie! internetowej!urz*du!gminy, nie 

pó'niej!ni&!w!ci"gu!5 dni od dnia otrzymania informacji!od!dzier&awcy!albo!zarz"dcy!obwodu!

 owieckiego. Projekt!przewiduje,! &e!w a$ciciel,! posiadacz! lub! zarz"dca! gruntu!b*dzie!móg ,!

nie! pó'niej! ni&! na! 3! dni! przed! planowanym! terminem! rozpocz*cia! polowania zbiorowego 

zg osi+! sprzeciw.! Sprzeciw! zostanie! jednak uwzgl*dniony! tylko! wówczas,! gdy! polowanie!

mia oby!zagra&a+!bezpiecze#stwu!lub!&yciu!ludzi.  

Jednocze$nie! zaznaczy+! nale&y,! &e! powy&sze! rozwi"zanie! nie! mo&e! zosta+! rozszerzone! na!

polowania indywidualne. Informowanie! ka&dego! w a$ciciela! nieruchomo$ci! o polowaniach 

indywidualnych!z!wyprzedzeniem! jest!niemo&liwe!do!spe nienia!z logistycznych!wzgl*dów.!

Wynika! to! z! rozdrobnienia! w asno$ci! nieruchomo$ci,! konieczno$ci! znajomo$ci! struktury!

w asno$ci! danego! obszaru,! braku! wyra'nych! granic! mi*dzy! nieruchomo$ciami! oraz!

niemo&liwo$ci!przewidzenia,!w!którym!kierunku!pójdzie!zwierzyna.!Ponadto!ze!wzgl*du!na!

fakt,! &e! polowania! indywidualne! nie! s"! zaplanowane! z! wyprzedzeniem! (bo! nie! wymagaj"!

organizowania; nierzadko decyzja o wyj$ciu! w!  owisko! podejmowana! jest! spontanicznie),!

skuteczne!poinformowanie!w a$ciciela!jest!niewykonalne,!szczególnie!w!godzinach!nocnych.!

Poinformowanie!wszystkich!w a$cicieli!zniech*ci!do!wykonywania! tego! typu!polowania,!co!

prze o&y!si*!na!wzrost!szkód! owieckich!w!rolnictwie!i!le$nictwie,!ze!wzgl*du!na!zaniechania!

w odstrza ach.! Jednak&e, w celu realizacji wytycznych TK ewidencja pobytu na polowaniu 
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indywidualnym,! w! zakresie! informacji! o! terminie! rozpocz*cia! i! zako#czenia! polowania!

indywidualnego,! jednoznacznego! okre$lenia! miejsca! wykonywania! tego! polowania! oraz!

numeru! upowa&nienia! do! wykonywania! polowania! indywidualnego! wydanego! my$liwemu!

wykonuj"cemu! to! polowanie, b*dzie! udost*pniona wszystkim zainteresowanym na ich 

wniosek (art. 42b ust. 1d ustawy).! W a$ciciele! nieruchomo$ci! b*d"! mieli! zatem! dost*p! do!

informacji dotycz"cych! polowa#! indywidualnych! odbywaj"cych! si*! w danym obwodzie, 

w którego! sk ad! wchodz"! ich! dzia ki. Jednocze$nie! nale&y! uzna+,! &e! wskazany! powy&ej!

zakres informacji udost*pnianych! z ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jest 

wystarczaj"cy! celem! zapewnienia! ochrony! prawa! w asno$ci! gruntów! wchodz"cych! w! sk ad!

obwodów! owieckich!oraz!zapewnienia!bezpiecze#stwa!na!polowaniu,!w!tym!bezpiecze#stwo!

osób! trzecich,! a równocze$nie! gwarantuje! on! ochron*! danych! osobowych! my$liwych.!

Wprowadzono! tak&e! ustawowy! obowi"zek! dzier&awców! i! zarz"dców! informowania!

okre$lonych!organów!o!miejscu!wy o&enia! ewidencji! pobytu!na!polowaniu! indywidualnym.!

W art. 42b ust. 1 ustawy (art. 1 pkt 35 projektu) okre$lono równie& pe en!katalog informacji 

podlegaj"cych wpisowi w ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.  

Projektowane! rozwi"zania! w! zakresie! tworzenia! obwodów!  owieckich,! roszczenia!

odszkodowawczego! w a$ciciela! i! u&ytkownika! wieczystego! nieruchomo$ci! wchodz"cej!

w sk ad! obwodu!  owieckiego,! prawa! wyst"pienia! z! wnioskiem! o! ustanowienie! zakazu!

polowania oraz obowi"zków!informacyjnych!znacz"co!wzmacniaj"!uprawnienia!w adaj"cych!

nieruchomo$ciami! wchodz"cymi! w! sk ad! obwodu!  owieckiego! oraz! zmniejszaj"!

niedogodno$ci! zwi"zane! z! obowi"zkiem! znoszenia! przez! nich! prowadzenia! gospodarki!

 owieckiej! przez! dzier&awców! albo zarz"dców! obwodów!  owieckich,! przy! jednoczesnym!

zachowaniu! obecnego! modelu!  owiectwa! i! zasady! tworzenia! obwodów!  owieckich!

zapewniaj"cych!warunki!do!prowadzenia! owiectwa!(art.!23!ust.!1!Prawa! owieckiego). 

Zmianom!w!zakresie!tworzenia!obwodów! owieckich!powinna!towarzyszy+!tak&e!nowelizacja!

art. 25 i art. 26! Prawa!  owieckiego (art. 1 pkt 10 i 11 projektu).! Propozycja! uzupe nienia!

katalogu! wytycznych! do! tworzenia! obwodów!  owieckich! o! racjonalno$+! prowadzenia!

gospodarki! owieckiej!wynika!z!faktu,!&e!niektóre!obszary!mog"!spe nia+!pozosta e!wymogi!

z pkt 1�3,!a!mimo!to!ze!wzgl*du!np.!na!intensywn"!penetracj*!obszarów!przez!mieszka#ców,!

turystów!czy!grzybiarzy!prowadzenie!gospodarki! owieckiej!b*dzie!tam!niemo&liwe.!Obszary!

takie! s"!potencjalnie!konfliktowe,!a polowanie!na!nich!mo&e!zagra&a+!bezpiecze#stwu!osób!

na!nich!przebywaj"cych.! 
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Odno$nie! do! zmiany art. 26 ustawy w! zakresie! dotycz"cym! stref! ochronnych! zwierz"t!

 ownych!utworzonych!w!otulinie!parków!narodowych nale&y!zauwa&y+,!&e wy "czenie! tych!

stref z obwodów! owieckich!wynika!obecnie!z!art.!11!ust.!3!ustawy!z!dnia!16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1621,!z!pó'n.!zm.).!Niemniej!jednak,!art.!26!Prawa!

 owieckiego! powinien! w! sposób! kompleksowy! regulowa+ kwesti*! obszarów! wy "czonych 

z mocy!prawa!z!obwodów! owieckich. Z kolei!zmiana!art.!26!polegaj"ca!na!doprecyzowaniu 

sta ego! ogrodzenia jako! trwale! zwi"zanego! z! gruntem! ma! na! celu! usuni*cie! w"tpliwo$ci!

interpretacyjnych. Ogrodzenie prowizoryczne w postaci np. rozwieszonego sznurka nie 

zabezpiecza!danego!terenu!przed!szkodami! owieckimi!oraz!mo&e!ulec! atwemu!zniszczeniu. 

Zgodnie!z! tre$ci"!uzasadnienia!wyroku!Trybuna u!Konstytucyjnego!z!dnia!10! lipca!2014!r.,!

art.! 11! Prawa!  owieckiego! zawiera! normy! prawne! adresowane! nie! do! podmiotów!

prowadz"cych! gospodark*!  owieck",! ale! do! w a$cicieli! i! posiadaczy! nieruchomo$ci!

gruntowych.! Chodzi! tu! o! art.! 11! ust.! 2! pkt! 4! i! 5,! które! nakazuj"! racjonalne! stosowanie!

$rodków! chemicznych! w! rolnictwie! i! le$nictwie,! oraz! stosowanie! terminów! i! technik!

agrotechnicznych! niezagra&aj"cych! bytowaniu! zwierzyny! na! danym! terenie.! Prawid owa!

realizacja! powy&szych! wymaga#! oddzia uje! na! sytuacj*! prawn"! w a$cicieli! gruntów,! na!

których! prowadzona! jest! gospodarka!  owiecka.! Nakazy! te! stanowi"! ograniczenie! w! prawie!

w asno$ci! podmiotów! niezwi"zanych! z! prowadzeniem! gospodarki!  owieckiej,! wynikaj"c!

zarazem! z! odr*bnych! regulacji! prawnych.! Maj"c! powy&sze! na! uwadze,! nakazy! te! zosta y!

uchylone. Jednocze$nie!w!ust.!3!zrównano!w zakresie!wspó pracy!odnosz"cej!si*!do!ochrony!

i hodowli zwierzyny!wszystkie!wskazane!w!tym!przepisie!podmioty.!Tym!samym!zmienia!si*!

relacja w zakresie wspó pracy! mi*dzy! dzier&awcami! i! zarz"dcami! obwodów!  owieckich, 

a tak&e! nadle$niczymi! PGL! LP! i! administracj"! samorz"dow"! (wójtowie,! burmistrzowie!

i prezydenci miast). 

Na! dzier&awców! i! zarz"dców! obwodów!  owieckich! w! obecnej! ustawie! zosta ! na o&ony!

równie&! obowi"zek! dokarmiania! zwierzyny,! w! szczególno$ci! wtedy,! gdy! w! istotny! sposób!

mo&e! to! wp yn"+! na! zmniejszenie! szkód! wyrz"dzanych! przez! zwierzyn*! w uprawach 

i p odach! rolnych! oraz! w! gospodarce! le$nej! (art.! 13! Prawa!  owieckiego).! Realizacja!

powy&szego! obowi"zku! mo&e! (jak! zauwa&y ! Trybuna ! Konstytucyjny)! wi"za+! si*!

z naruszeniem! prawa! w asno$ci! nieruchomo$ci,! gdy&! ustawodawca! nie! uzale&ni !

dopuszczalno$ci! dokonywania! czynno$ci! zwi"zanych! z! dokarmianiem! zwierzyny! od!

uzyskania! uprzedniej! zgody! w a$ciciela.! Projektowany! przepis! art.! 13! ustawy! okre$la,! &e!

dzier&awcy! i! zarz"dcy! obwodów!  owieckich! s"! uprawnieni! do! naruszania! prawa! do!

korzystania! z! nieruchomo$ci! w! celu! realizacji! obowi"zku! wyznaczonego! przez! norm*!
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wyra&on"!w!art.!13!Prawa!  owieckiego,! jednak!dopiero!po!uzgodnieniu!miejsca!wyk adania!

karmy!z!w a$cicielem,!posiadaczem!lub!zarz"dc"!gruntu.!Jednocze$nie!dokarmianie!przestaje!

by+! obligatoryjne,! jak! dotychczas,! a przyjmie! form*! fakultatywn".!B*dzie! zatem! stosowane!

w zale&no$ci! od! potrzeb! w celu zapewnienia bytu zwierzynie w trudnych warunkach 

atmosferycznych!ci*&kich!zim!lub!w!celu!ograniczenia!szkód!w!uprawach!i!p odach!rolnych!

w!zwi"zku!z zatrzymaniem zwierzyny w lesie. 

Dostosowanie!delegacji!ustawowych!do!wymaga"!Konstytucji!RP  

Zgodnie!z!art.!92!ust.!1!Konstytucji!RP!rozporz"dzenia!s"!wydawane!przez organy wskazane 

w!Konstytucji,!na!podstawie!szczegó owego!upowa&nienia!zawartego!w ustawie i w celu jej 

wykonania; upowa&nienie!do!wydania! rozporz"dzenia!powinno!okre$la+!organ!w a$ciwy!do!

wydania! rozporz"dzenia! i! zakres! spraw! przekazanych! do! uregulowania! oraz! wytyczne!

dotycz"ce! tre$ci! aktu.! Oznacza! to,! &e! regulacja! ustawowa! nie! mo&e! mie+! charakteru!

blankietowego,! tzn.! pozostawia+! organowi! upowa&nionemu! mo&liwo$ci! samodzielnego!

uregulowania!ca ego!kompleksu!zagadnie#,!co!do!których!w tek$cie!ustawy!nie!ma!&adnych!

bezpo$rednich! uregulowa#.! Trybuna ! Konstytucyjny! w! swoim! orzecznictwie! uzna  za 

konstytucyjnie! niedopuszczalne! sformu owanie! upowa&nienia! ustawowego,! które! w! istocie!

upowa&nia! nie! do! wydania! rozporz"dzenia! w! celu! wykonania! ustawy,! ale! pozwala! na!

samodzielne!uregulowanie!ca ego!kompleksu!zagadnie#,!co!do!których!w!tek$cie!ustawy!nie 

ma!&adnych!bezpo$rednich!unormowa#!(zob.!wyrok!z!31!marca!2009!r.,!K 28/08, OTK ZU 

nr 3/A/2009, poz. 28 i cytowane tam orzecznictwo).  

W!celu!unikni*cia!zarzutu!blankietowo$ci!przepisów!ustawowych!proponuje!si*!uregulowanie!

w! ustawie! kwestii! dotychczas! normowanych! rozporz"dzeniem wydanym na podstawie 

upowa&nienia zawartego w art. 8 ust. 4, a w szczególno$ci! zasad! sporz"dzania! i! zmiany!

rocznych! planów!  owieckich! i! wieloletnich!  owieckich! planów! hodowlanych! (art.! 8 i  

art. 8a�8e � art. 1 pkt 5 i 6 projektu). W! zakresie! podawania! docelowych! zag*szcze#!

zwierzyny! zawartych! w! wieloletnich!  owieckich! planach hodowlanych! usuni*to! kuropatw*!

i zaj"ca.! Okre$lanie! tych! warto$ci! w! odniesieniu! do! zwierzyny! drobnej! w! perspektywie! 

10-letniej!jest!niemo&liwe,!ze!wzgl*du!na!fakt,!&e!nie!da!si*!przewidzie+!zmian!w!strukturze!

upraw!rolnych,!które!w!g ównej!mierze!determinuj"!wyst*powanie!tych!gatunków.!Usuni*to!

równie&!jelenia!sika,!który!jest!gatunkiem!obcym!i!powinien!by+!eliminowany!ze!$rodowiska.!

Ponadto,! maj"c! na! wzgl*dzie! szeroki! aspekt! oddzia ywania! realizacji! rocznych! planów!

 owieckich!nie!tylko!w obr*bie!jednego!obwodu! owieckiego,!lecz!tak&e!na!obwody!s"siednie,!

uzasadnionym! jest! przyj*cie! rozwi"zania! prowadz"cego! do! zatwierdzania! rocznych! planów!
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 owieckich! w obwodach! wy "czonych! z! wydzier&awiania! po! zasi*gni*ciu! opinii! Polskiego!

Zwi"zku! %owieckiego.! Jednocze$nie, maj"c! na! uwadze! konieczno$+! wzmocnienia! kontroli!

nad! wieloletnimi!  owieckimi! planami! hodowlanymi, wprowadzono! rozwi"zanie,! zgodnie!

z którym!plany!te!zatwierdza!Dyrektor!Generalny!Pa#stwowego!Gospodarstwa!Le$nego!Lasy 

Pa#stwowe.!Okre$lono! tak&e! przes anki! odmowy! zatwierdzenia! oraz!wskazano,! &e!w! takim!

przypadku! odwo anie! przys uguje! do! ministra! w a$ciwego! do! spraw! $rodowiska.! Maj"c! na!

uwadze,! &e! podstaw"! prowadzenia! gospodarki!  owieckiej! jest! wykonanie! inwentaryzacji!

zwierzyny!przez!dzier&awców!lub!zarz"dców!obwodów! owieckich, niezb*dne!jest!okre$lenie!

powy&szej! powinno$ci! przepisem! prawa! materialnego.! Podmioty! te! z! tytu u! prowadzonej!

inwentaryzacji! ponosz"! koszty! ze! $rodków! w asnych! bez! obci"&enia! Skarbu! Pa#stwa.!

Na o&enie!takiego!obowi"zku!musi!wynika+!z!przepisów!rangi!ustawowej.!W!celu!otrzymania!

jednolitych! danych! z! obszaru! ca ego! kraju! dotycz"cych! liczebno$ci! populacji! zwierzyny!

konieczne jest wprowadzenie wzoru dokumentu inwentaryzacyjnego. Wprowadzono! te&!

wzory! dokumentów! zwi"zanych! z! planowaniem!  owieckim,! tj.:! wzór! formularza!

inwentaryzacji zwierzyny,! wzór! formularza! rocznego! planu!  owieckiego! oraz! wzór!

formularza! wieloletniego!  owieckiego! planu! hodowlanego,! które! opracuje! Dyrektor!

Generalny!Pa#stwowego!Gospodarstwa!Le$nego!Lasy!Pa#stwowe w uzgodnieniu z Polskim 

Zwi"zkiem! %owieckim,! i! zatwierdzi! minister! w a$ciwy! do! spraw! $rodowiska.! Takie!

rozwi"zanie! pozwoli! na! ujednolicenie dokumentów! planistycznych! z! zakresu! gospodarki!

 owieckiej! na! terenie! ca ego! kraju.! Dodatkowo,! celem! wyeliminowania! w"tpliwo$ci!

interpretacyjnych! dotycz"cych! formy! i! trybu! zatwierdzania! planów!  owieckich,! wyra'nie!

wskazano,! &e! w! sprawach! zatwierdzania! rocznych! planów!  owieckich! i! wieloletnich!

 owieckich! planów! hodowlanych! nie! stosuje! si*! przepisów! Kodeksu! post*powania 

administracyjnego,! przy! czym! zmiana! w! tym! zakresie! nie! powinna! skutkowa+! zmian"!

w zakresie! kognicji! s"dów! administracyjnych. Wreszcie,! maj"c! na! uwadze,! &e! roczny! plan!

 owiecki! przyjmuje! si*! na! okres! (zwany! � owieckim! rokiem! gospodarczym�),! który! nie!

pokrywa!si*!z!rokiem!kalendarzowym,!gdy&!obejmuje!okres!od!1!kwietnia!do!31!marca roku 

nast*pnego, a! w! razie! dokonania! nowego! podzia u! województw! na! obwody!  owieckie!

dotychczasowe obwody wraz z zatwierdzonymi!dla!nich!rocznymi!planami! owieckimi!utrac"!

wa&no$+,! za! konieczne! uznano! uzupe nienie! regulacji! o! uproszczony! tryb! sporz"dzania!

rocznych!planów! owieckich!w!trakcie!trwania!roku!gospodarczego!(dodawany!art.!8b). 

Z!tych!samych,!co!wskazane!powy&ej,!wzgl*dów,!tj.!w!celu!unikni*cia!zarzutu!regulowania!

w drodze! rozporz"dze#! materii! ustawowej,! w! projekcie! przewidziano! zmian*! brzmienia!

art. 15! ustawy,! polegaj"c"! na! na o&eniu! na! osob*! bezprawnie! pozyskuj"c"! zwierzyn*!
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obowi"zku! uiszczenia! ekwiwalentu,! a! jednocze$nie! okre$lono! podmioty! w a$ciwe! do!

zagospodarowania w! imieniu! Skarbu! Pa#stwa! zwierzyny! bezprawnie! pozyskanej,! pobrania!

$rodków! pochodz"cych! ze! sprzeda&y! jej! tuszy,! a tak&e! do! dochodzenia w imieniu Skarbu 

Pa#stwa!zap aty!ekwiwalentu, oraz!uregulowano!wysoko$+!ekwiwalentu,! przenosz"c!w! tym!

zakresie! regulacj*! dotychczas! zawart"! w rozporz"dzeniu! do! ustawy.! Dodatkowo,! maj"c! na!

wzgl*dzie! charakter! roszczenia! o zap at*! ekwiwalentu! i! jego! powi"zanie! z konieczno$ci"!

ujawnienia bezprawnego pozyskania zwierzyny, za zasadne uznano wskazanie terminu 

przedawnienia tych roszcze#,!przyjmuj"c,!&e!okres!5-letni!jest!w!tym!zakresie!wystarczaj"cy.!

Nale&y! w! tym! miejscu! zaznaczy+,! &e! ekwiwalent! jest! dochodzony! na! drodze! post*powania!

karnego albo � w przypadku! braku! post*powania! karnego! albo! braku! orzeczenia!

w post*powaniu! karnym! obowi"zku! zap aty! ekwiwalentu! � na! drodze! post*powania!

cywilnego. W konsekwencji przeniesienia!ca ego!rozporz"dzenia!do!ustawy zb*dne sta o!si*!

upowa&nienie zawarte w art. 15!ust.!4!Prawa! owieckiego.! 

Ryzyko! zarzutu! blankietowo$ci! uzasadnia! równie&! zmian*! art. 28 w zakresie obecnie 

regulowanym! rozporz"dzeniem! wydanym! na! podstawie! art.! 28 ust.! 4! Prawa!  owieckiego!

(art. 1 pkt 15 projektu) z jednoczesnym doprecyzowaniem tej regulacji. Dodatkowo w art. 28 

ust.! 3! proponuje! si*! ograniczenie! podmiotów,! które! mog"! prowadzi+! o$rodki! hodowli!

zwierzyny! do! PZ%,! Lasów! Pa#stwowych! i! instytucji! naukowo-badawczych. Jest to 

spowodowane!faktem,!&e!tylko!te!podmioty!s"!w!stanie!realizowa+!cele!wymienione!w!art.!28!

ust.!2!ustawy,!tj.!maj"!odpowiednie!zaplecze!techniczne!i!naukowe.!Realizowanie!celów!przez!

inne! podmioty! mo&e! by+! nieskuteczne,! a! tak&e! np.! z! ekonomicznego! punktu! widzenia 

nieuzasadnione,! co! prowadzi+! b*dzie! do! ograniczenia! dzia alno$ci! tylko! do! wykonywania!

polowa#,!a!nie!taki!jest!cel!wy "czenia!obwodu!z!wydzier&awienia. 

Z kolei delegacje ustawowe zawarte w art. 5, art. 41 ust. 1�3 i art. 44 ust. 1 Prawa 

 owieckiego! nie! zawieraj"! wytycznych,! co! powoduje! ich! niezgodno$+! z! Konstytucj"! i tym 

samym! niezgodno$+! z! ustaw"! zasadnicz"! wydanych! na! ich! podstawie! przepisów!

wykonawczych.! Projektowana! nowelizacja! dostosowuje! ww.! upowa&nienia! ustawowe! do!

wzorca konstytucyjnego,! doprecyzowuj"c! miejscami! ich! zakres! oraz! cz*$ciowo! przenosz"c!

regulowan"! nimi! materi*! do! ustawy! (kwalifikacje! zawodowe).! Maj"c! na! uwadze! fakt,! &e!

obowi"zuj"ce! rozporz"dzenia! wydane! na! podstawie! art. 5 i art. 44 ust. 1 maj"! istotne!

znaczenie! dla! prowadzenia! gospodarki!  owieckiej,! za! zasadne! nale&y! uzna+! ich! utrzymanie!

w mocy! do! czasu! wydania! nowych! przepisów! wykonawczych, nie d u&ej! jednak! ni&! przez!

12 miesi*cy!od!dnia!wej$cia!w!&ycie!projektowanej!ustawy!nowelizuj"cej!(art.!7!projektu).!Za!

zasadne! nale&y! tak&e! uzna+! wprowadzenie! przepisów! przej$ciowych! (art.! 6! projektu)!
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w zakresie umundurowania, oznak i odznak! s u&bowych! oraz legitymacji! stra&ników!

Pa#stwowej!Stra&y!%owieckiej!i!stra&ników! owieckich.! 

W! obowi"zuj"cej! ustawie! powa&ne! w"tpliwo$ci! pod! wzgl*dem! legislacyjnym! i prawnym 

budzi! równie&! art.! 42e.! Upowa&nia! on! ministra! w a$ciwego! do! spraw! $rodowiska! do!

okre$lenia,! w! drodze! rozporz"dzenia,! sposobu! wyceny! oraz! ewidencji! trofeów!  owieckich,!

uwzgl*dniaj"c! kryteria! wyceny! Mi*dzynarodowej! Rady! %owiectwa! i! Ochrony! Zwierzyny,!

a tak&e! sposobu i formy ochrony! trofeów! rekordowych! oraz! wielko$ci trofeów,! których!

wywóz! za! granic*! jest! zabroniony.! W! pierwszej! kolejno$ci! nale&y! zauwa&y+,! &e! zakaz!

wywozu! trofeów! powinien! zosta+! ustanowiony! wprost! w ustawie (art. 42e � art. 1 pkt 38 

projektu).! Ponadto! ustanowienie! zakazu! wymaga! tak&e! wprowadzenia! sankcji! za! jego!

nieprzestrzeganie (art. 52 pkt 3b i 3c � art. 1 pkt 43 projektu)! oraz! mo&liwo$ci! orzeczenia!

przepadku!rekordowych! trofeów! owieckich!w razie!skazania!za!ich!wywóz!poza!terytorium!

RP bez wymaganej zgody (art. 54 ust. 1a i ust. 2 � art. 1 pkt 45 projektu). Ustawa powinna 

tak&e! wskazywa+,! które! trofea! uznaje! si*! za! trofea!  owieckie. Jednocze$nie! uznano! za!

nieuzasadnione! obj*cie! zakazem! wywozu! wszystkich! trofeów.! Projektowane! rozwi"zania!

przewiduj"!zatem!ograniczenie!zakazu!wywozu!jedynie!do!trofeów!rekordowych.!Odst*pstwo!

od tego zakazu! mo&liwe! b*dzie! na! podstawie! decyzji! ministra! w a$ciwego! do! spraw!

$rodowiska.! Zgoda! b*dzie! mog a! by+! wydana! na! okres! nie! d u&szy! ni&! rok,! w! przypadku!

wywozu! trofeum! w! celu! jego! eksponowania! na! wystawach! o! tematyce!  owieckiej. 

W pozosta ych! przypadkach! wywóz! trofeów! za! granic*! b*dzie! mo&liwy! na! podstawie!

za$wiadczenia!wydawanego!przez!Polski!Zwi"zek!%owiecki,!potwierdzaj"cego,!&e!wywo&one!

trofeum!nie!jest!trofeum!rekordowym.!Rozwi"zanie!takie!zapewni!mo&liwo$+!weryfikacji,!czy!

wywóz! trofeum! jest! legalny.! Za! wydanie! za$wiadczenia! Polski! Zwi"zek! %owiecki! b*dzie!

pobiera !op at*!w!wysoko$ci!27!z otych.!Op ata! taka!stanowi!zrycza towan"!kwot*!kosztów!

ponoszonych! w! zwi"zku! z! wystawieniem! za$wiadczenia.! Proponowana kwota stanowi 

równowarto$+! jednej! godziny! pracy w! sektorze! przedsi*biorstw! wed ug! GUS.! Przed!

wydaniem!za$wiadczenia!ka&dorazowo!konieczne!b*dzie!wykonanie!pomiarów!trofeum,!co!� 

jak wynika z praktyki �  "cznie! z! wystawieniem! samego! za$wiadczenia! b*dzie! zajmowa o!

$rednio!1!godzin*!pracy. 

Zastrze&enia! legislacyjne! mo&e! te&! budzi+! art.! 43! ust.! 3! ustawy,! zawieraj"cy! delegacj*! do!

okre$lenia!w!drodze!rozporz"dzenia!szczegó owych!warunków!wykonywania!polowania!oraz!

znakowania!tusz.!Z!tego!wzgl*du!proponuje!si*!z jednej strony wskazanie w ustawie (celem 

unikni*cia! zarzutu! blankietowo$ci)! danych zawartych w upowa&nieniu! do! wykonywania!

polowania indywidualnego (art. 42 ust. 8a � art. 1 pkt 32 lit. d projektu), katalogu 
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dokumentów! potwierdzaj"cych! pozyskanie! zwierzyny! zgodnie! z! prawem oraz danych 

zawartych!w!jednym!z!tych!dokumentów,!tj. $wiadectwie!pochodzenia!zwierzyny!(art.!42c!� 

art. 1 pkt 36 projektu), z! drugiej! za$! � zmian*! opisu! zakresu spraw przekazywanych do 

uregulowania w akcie wykonawczym (art. 1 pkt 39 lit. b projektu).  

Celowe! jest! równie&! uzupe nienie! regulacji! o! przepisy! materialne! ustanawiaj"ce! wprost!

zakazy,!których!naruszenie!jest!obecnie penalizowane w art. 51�53 ustawy (art. 42aa � pkt 34 

projektu).  

Dodatkowo w art.!53!dokonano!rozbicia!penalizacji!czynów!zabronionych z uwagi na dodanie 

art. 42aa,! tym! samym! wprowadzono! kary! za! nieprzestrzeganie! poszczególnych! zakazów, 

o których! mowa! w! art.! 42aa.! W art. 42aa! proponuje! si*! równie&! wprowadzenie! zakazu!

utrudniania! i! uniemo&liwiania! wykonywania! polowania.! Wykonywanie! polowa#! jest!

dzia alno$ci"!legaln",!$ci$le!okre$lon"!przepisami!prawa,!maj"c"!na!celu!redukcj*!liczebno$ci!

zwierz"t!  ownych! w! celu! m.in.! ograniczania! szkód! wyrz"dzanych! przez! nie! w! gospodarce!

rolnej! i! le$nej.! Celowe! utrudnianie! i uniemo&liwianie! powy&szej! dzia alno$ci! z! powodów!

cho+by! ideologicznych! mo&e! prowadzi+! do! wzrostu liczebno$ci! tych! gatunków! do! stanów!

wykraczaj"cych! poza! mo&liwo$ci! wy&ywieniowe! obszarów! ich! wyst*powania.!

W konsekwencji! mo&e! to! skutkowa+! migracj"! na! nowe! tereny w poszukiwaniu pokarmu 

i miejsc rozrodu, i w konsekwencji! zwi*kszeniem! rozmiaru! szkód!  owieckich. Jednocze$nie!

ju& sam! fakt! przebywania! osób! postronnych! na! obszarze! wykonywania! polowania! rodzi 

niebezpiecze#stwo dla! tych! osób.! W! celu! przestrzegania! tego! przepisu,! zakaz! ten! zosta !

spenalizowany w art. 51 ust. 1 pkt 8 (art. 1 pkt 42 projektu). Dodatkowo, w art. 42aa w pkt 8 

zmodyfikowano zakaz polowania na przelotne!ptactwo! owne!przez!usuni*cie!odniesienia!do!

polowania!na!wybrze&u!morskim!w!pasie!3000!m!od!brzegu!w!g "b!morza.!Zmiana ta wynika 

z! faktu,! &e! polowanie! na! morzu! jest! niemo&liwe.! Polowania! s"! dozwolone! jedynie!

w obwodach!  owieckich,! a! obszar! morza! terytorialnego! nie! wchodzi! w! sk ad! obwodów!

 owieckich.!W!zwi"zku!z!tym!analogicznie!poprawiono!przepis!karny!(art.!53!pkt!1 � art. 1 

pkt 44 projektu). 

Wprowadzenie! mechanizmów! wzmacniaj#cych! nadzór! ministra! w a$ciwego! do! spraw!

$rodowiska! nad! Polskim! Zwi#zkiem! %owieckim! oraz dyscyplinuj#cych! dzier&awców!

i zarz#dców!obwodów! owieckich!w!zakresie!wykonywania!rocznych!planów! owieckich 

Art.!8!ust.!3!Prawa!  owieckiego!nak ada!na!dzier&awców!i!zarz"dców!obwodów! owieckich!

obowi"zek! prowadzenia! gospodarki!  owieckiej! w oparciu o roczne plany  owieckie!

i wieloletnie  owieckie plany hodowlane.!Oznacza! to,!&e!powinni!oni!w ca o$ci!zrealizowa+!
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limity! pozyskania! poszczególnych! gatunków! zwierzyny! w! danym  owieckim! roku 

gospodarczym.! Jednak&e obowi"zuj"ca! ustawa! nie! przewiduje,! poza! obowi"zkowym!

udzia em! w! kosztach! ochrony! lasu! przed! zwierzyn" (art. 30 ust. 1),! &adnych! konsekwencji 

niewykonania! planu!  owieckiego.! Co! wi*cej,! obowi"zek! z art. 30 zosta ! ograniczony! do!

dzier&awców!obwodów! owieckich.! 

W! pierwszej! kolejno$ci! za! zasadne! uznano! zatem! zrównanie! sytuacji! dzier&awców!

i zarz"dców!obwodów! owieckich!i!rozszerzenie!obowi"zku, o!którym!mowa!w!art.!30!ust.!1,!

na!zarz"dców!obwodów! owieckich (art. 30 ust. 4 � art. 1 pkt 18 projektu). Maj"c!na!uwadze,!

&e! niewykonywanie! planów!  owieckich! lub! ich! brak! (równoznaczny! z brakiem! mo&liwo$ci!

prowadzenia! gospodarki!  owieckiej)! mo&e! prowadzi+! do! nadmiernego! wzrostu! populacji!

zwierz"t!  ownych,! zagra&aj"cego! gospodarce! rolnej! i le$nej,! a! w! przypadku! zdarzaj"cej! si*!

coraz! cz*$ciej! migracji! na! tereny! zamieszka e! przez! ludzi,! tak&e! bezpiecze#stwu! osób!

i mienia, zasadne jest te&! wprowadzenie! mo&liwo$ci! wypowiedzenia! umowy! dzier&awy!

obwodu!  owieckiego!albo � odpowiednio � uchylenia decyzji!wy "czaj"cej!obwód!  owiecki!

z wydzier&awienia! i przekazuj"cej! go! w! zarz"d! w przypadku niewykonywania przez 

dzier&awców albo!zarz"dców planów! owieckich.! 

Proponowane! rozwi"zanie! (projektowany! art.! 29a!ust.! 2a � art. 1 pkt 17 projektu), zgodnie 

z którym!wydzier&awiaj"cy!obwód! owiecki!b*dzie!móg  wypowiedzie+!umow*!dzier&awy!ze!

skutkiem natychmiastowym w przypadkach wymienionych w art. 29a ust. 2a, umo&liwi!

wydzier&awiaj"cemu!rozwi"zanie!dzier&awy!w!przypadku!niewykonywania!lub!nienale&ytego!

wykonywania! gospodarki!  owieckiej albo! niew a$ciwego! realizowania! obowi"zków!

dzier&awcy! wynikaj"cych! z! umowy! (zap ata! czynszu). Jednocze$nie! obiektywny! charakter!

przes anek oraz � w!dwóch!przypadkach!� wymóg!uzyskania!opinii!PZ% albo!wniosku!PZ%, 

w! sposób! wystarczaj"cy! zabezpieczaj"! dzier&awców! przed! nieuzasadnionym! rozwi"zaniem!

umowy!dzier&awy. Powy&sze!rozwi"zania!powinny!znale'+!odpowiednie!zastosowanie!tak&e!

w!odniesieniu!do!zarz"dców!obwodów! owieckich!(proponowany!art.!28!ust.!8 � art. 1 pkt 15 

projektu). 

Równocze$nie,! w! $wietle! wskazanych! powy&ej! nowych! rozwi"za#! maj"cych! na! celu!

zapewnienie! prawid owego! prowadzenia! gospodarki!  owieckiej! przez! dzier&awców!

i zarz"dców! obwodów!  owieckich,! zasadne! jest! zrezygnowanie! z! przyznawania!

dotychczasowemu! dzier&awcy! prawa! pierwsze#stwa! w! zawarciu! umowy! dzier&awy! na!

kolejny okres (art. 29 ust. 2 � art. 1 pkt 16 projektu). Realizacja tego prawa pozbawia bowiem 
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wydzier&awiaj"cego! mo&liwo$ci! skutecznego! egzekwowania! obowi"zków! ci"&"cych! na!

dzier&awcach. 

Nale&y! równie&! zauwa&y+,! &e! dotychczasowe! przepisy! dotycz"ce! obliczania! wysoko$ci!

czynszu! dzier&awnego! budzi y! istotne! w"tpliwo$ci,! czy! nale&y! stosowa+! jedynie! cen*! &yta!

og aszan"!dla!podatku!rolnego!w!komunikacie!Prezesa!G ównego!Urz*du!Statystycznego,!czy!

te&!obni&on"!cen*!&yta!ustalan"!dla!tego!podatku!przez!rad*!gminy!i!tym!samym!prowadzi o!

do!rozbie&no$ci!w!naliczaniu!czynszu!przez!wydzier&awiaj"cych!obwody! owieckie.!W!celu!

wyeliminowania! tych! w"tpliwo$ci! zasadne! jest! przyj*cie! rozwi"zania analogicznego do 

mechanizmu! obliczenia! podatku! rolnego.! Podstaw"! b*dzie! zatem! cena! ustalona! w! uchwale!

rady gminy, a dopiero w sytuacji, gdy! uchwa a! taka! nie! zosta a! podj*ta! � cena! og oszona!

w komunikacie!Prezesa!G ównego!Urz*du!Statystycznego.  

Jednocze$nie! w! art.! 30! proponuje! si*! ograniczenie! obowi"zkowego! udzia u! w! kosztach!

ochrony! lasu! przed! zwierzyn"! do! jedynie! wybranych! gatunków! jeleniowatych. Wynika to 

z faktu,! &e! tylko! te! gatunki! wyrz"dzaj"! szkody! w! gospodarce! le$nej.! Zmiana! sposobu 

rozliczania!kwoty!nale&nej!tytu em udzia u!w!kosztach!ochrony!lasu!przed!zwierzyn"!wynika 

natomiast!z!konieczno$ci!równego!traktowania!wszystkich!w a$cicieli! lasów.!Lasy!prywatne!

stanowi"!bowiem!prawie!jedn"!pi"t"!wszystkich!lasów!w!Polsce.! 

Zwa&ywszy,!&e!zmiany!art.!8!i!art. 30!polegaj"!na!przeniesieniu!do!ustawy!dotychczasowych!

rozwi"za#! wprowadzonych! aktami! wykonawczymi! zasadniczo bez ich merytorycznej 

modyfikacji,! zasadne! jest! utrzymanie! w! mocy! obowi"zuj"cych! w dniu! wej$cia! w! &ycie!

ustawy,! odpowiednio! rocznych! planów!  owieckich! i wieloletnich!  owieckich! planów!

hodowlanych!do!ko#ca!okresu,!na!jaki!zosta y!wydane!(art.!3). 

Jednocze$nie, maj"c! na! uwadze! wyrok! Trybuna u! Konstytucyjnego! z! 6! listopada! 2012 r., 

K 21/11,!w!którym!TK!stwierdzi ,!&e!PZ%!ma!cechy!organizacji!przymusowej,!zbli&onej!do!

samorz"du,! o! którym! mowa! w! art.! 17! ust.! 2! Konstytucji! RP,! z dominuj"cym! aspektem!

publicznoprawnym,!konieczne!jest!przemodelowanie!nadzoru!ministra!w a$ciwego!do!spraw!

$rodowiska!nad!PZ%.! 

Zgodnie! z! obowi"zuj"cym! art.! 35a! Prawa!  owieckiego,! minister! w a$ciwy! do! spraw!

$rodowiska! sprawuje! ten! nadzór, stosuj"c! odpowiednio! przepisy! dotycz"ce! nadzoru! nad!

stowarzyszeniami,!okre$lone!w!ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. � Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1393,! z! pó'n.! zm.).! Cech"! tego! nadzoru! jest! brak! mo&liwo$ci!

w adczego! ingerowania! organów! nadzoru! w! dzia alno$+! stowarzysze#.! W! przypadku! gdy!

dane! stowarzyszenie! dzia a! niezgodnie! z! prawem,! organ! nadzoru! mo&e! jedynie,! zgodnie!
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z art. 28! Prawa! o! stowarzyszeniach,! wyst"pi+! do! stowarzyszenia! o! usuni*cie!

nieprawid owo$ci!w!okre$lonym!terminie,!udzieli+!ostrze&enia!w adzom!stowarzyszenia!albo!

wyst"pi+!do!s"du!o!zastosowanie!$rodka!okre$lonego!w!art.!29!tej!ustawy!(np.!o!stwierdzenie!

niewa&no$ci! uchwa y! stowarzyszenia).! Tak"! konstrukcj*! sprawowania! nadzoru! nad!

stowarzyszeniami!mo&na!uzasadni+!tym,!&e!stowarzyszenie!jest!dobrowolnym,!samorz"dnym,!

trwa ym! zrzeszeniem! o! celach! niezarobkowych.! Stowarzyszenia! umo&liwiaj"! obywatelom!

realizacj*! ich! konstytucyjnego! prawa! wolno$ci! zrzeszania! si*,! a! co! za! tym! idzie,! nadzór!

organów!administracji!nad!nimi!powinien!by+!ograniczony!do minimum.  

Skoro!jednak!PZ%!nie!jest!stowarzyszeniem,!lecz!zrzeszeniem!o!charakterze!obowi"zkowym,!

zbli&onym! do! samorz"du! zawodowego,! wykonuj"cym! zadania publicznoprawne, w tym 

w zakresie! dysponowania! zwierzyn"! stanowi"c"! dobro! ogólnonarodowe,! to! nie! znajduje 

uzasadnienia! sprawowanie! nadzoru! przez! ministra! w a$ciwego! do! spraw! $rodowiska! nad!

dzia alno$ci"!Zwi"zku!na!zasadach!przewidzianych!dla!stowarzysze#.!Co!wi*cej,!zwa&ywszy,!

&e!PZ%!jest!umocowany!w ustawie,!nie!mo&na!przyj"+,!&e!ministrowi!w a$ciwemu!do spraw 

$rodowiska!przys uguje!wniosek!do!s"du!o!rozwi"zanie!PZ%.!Z!tych!samych!przyczyn!s"d!nie!

mo&e! rozwi"za+!PZ%,! na!wniosek! ministra!w a$ciwego!do! spraw! $rodowiska, w przypadku 

zaistnienia!przes anki!wskazanej!w!art.!31!pkt!2!Prawa o stowarzyszeniach, to jest w sytuacji, 

gdy!PZ%!nie!posiada!przewidzianych!w!ustawie!w adz!i!nie!ma!warunków!do!ich!wy onienia!

w!okresie!nie!d u&szym!ni&!rok. 

Nie! bez! znaczenia! jest! tak&e,! i&! dzia ania! nadzorcze! ministra! w a$ciwego! do! spraw!

$rodowiska! prowadzone! w oparciu o obecnie! obowi"zuj"ce przepisy nie! maj"! charakteru!

czynno$ci! z! zakresu! administracji! publicznej! (postanowienie! NSA! z! dnia! 31 pa'dziernika!

2008! r.,! II! OSK! 1559/08).! Istnieje! zatem! rozbie&no$+! mi*dzy! charakterem! zada#!

wykonywanych! przez! PZ%! (zadania! z! zakresu! administracji publicznej) a charakterem 

nadzoru! sprawowanego! przez! ministra! w a$ciwego! do! spraw! $rodowiska.! Z! powy&szych!

wzgl*dów!proponuje!si*!na o&enie!na!PZ%!obowi"zku!sk adania!ministrowi!w a$ciwemu!do!

spraw! $rodowiska! rocznej! informacji! z dzia alno$ci! oraz rozszerzenie projektowanych 

przepisów! w! zakresie! nadzoru! o rozwi"zania! okre$lone! w! art.! 25! i! art. 26 Prawa 

o stowarzyszeniach (prawo!&"dania!uchwa ! i!wyja$nie#!oraz!mo&liwo$+!na o&enia!grzywny)!

oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa o stowarzyszeniach (mo&liwo$+!wyst"pienia!z!wnioskiem!do!

s"du! o! uchylenie! niezgodnej! z! prawem! lub! statutem! uchwa y! PZ%).! Jednocze$nie,! na! wzór!

rozwi"za#! zawartych! w Prawie o stowarzyszeniach,! proponuje! si*! wprowadzenie! regulacji!

dotycz"cych! s"du! w a$ciwego! do! rozpoznawania! wniosków! ministra! w a$ciwego! do! spraw!

$rodowiska! sk adanych! w! trybie! nadzoru! nad! PZ%,! tak! aby! w! odniesieniu! do! wszystkich!
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wniosków! z! tego! zakresu,! w a$ciwy! by ! ten! sam! s"d, z! tym! zastrze&eniem,! &e! jako! s"d!

w a$ciwy! wskazano! s"d! okr*gowy,! a! nie! jak! w! przypadku! stowarzysze#! � s"d! rejestrowy.!

Ró&nica! w a$ciwo$ci! s"du! wynika! ze! specyfiki! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego,!

umocowanego! w! ustawie! i! niepodlegaj"cego! rejestracji.! Analogicznie,! na! wzór! rozwi"za#!

zawartych w Prawie o stowarzyszeniach,! proponuje! si*! zwolnienie ww. wniosków! z! op at!

s"dowych. 

W!zakresie!dotycz"cym!Polskiego!Zwi"zku!%owieckiego!w!projekcie!nowelizacji!znalaz a!si*!

równie& propozycja! nowego! brzmienia! art.! 32a,! w! którym! okre$lono! podzia ! kompetencji!

mi*dzy! organami! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego, sprecyzowano! role! tych! organów,! jak!

równie&!okre$lono!organy!terenowe!i opiniodawcze.!Porz"dkuje!to!wzajemne!relacje!mi*dzy!

organami!Polskiego!Zwi"zku!%owieckiego!i!podtrzymuje!on!naczeln"!zasad*!funkcjonowania!

Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego,! jako! zrzeszenia! osób! fizycznych! i! prawnych, zgodnie 

z któr"! naczeln"! w adz"! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego! jest! Krajowy! Zjazd! Delegatów,!

wybranych! w! wyborach! po$rednich! i b*d"cych! przedstawicielami! kó !  owieckich! oraz!

niezrzeszonych! w! ko ach!  owieckich! cz onków! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego.!

Znowelizowany! art.! 32a! zalicza! do! organów! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego okr*gowe!

zjazdy! delegatów Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego, G ówn"! Komisj*!Rewizyjn",! okr*gowe!

komisje rewizyjne!oraz!Kapitu *!Odznacze#!%owieckich,!które!to!organy dotychczas!nie!by y!

wymienione! wprost! w! ustawie! (nak ada a! ona! na! PZ%! jedynie! ogólne! zobowi"zanie! do!

posiadania! organów!kontroli!wewn*trznej).!Okre$lenie! organów! zrzeszenia! stanowi!materi*!

ustawow",! co! niniejsza! nowelizacja! wprowadza.! W art. 32a w proponowanym brzmieniu 

uporz"dkowano! równie&! dwie! dodatkowe! kwestie, tj.! reprezentowanie! PZ%! przez! Prezesa!

Zarz"du! G ównego! przy! dokonywaniu! czynno$ci! z! zakresu! prawa! pracy,! jak! równie&!

kadencyjno$+ wskazanych! organów! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego.! Proponowane!

brzmienie!art.!32a!ma!skutek!skierowany!na!wewn*trzne!relacje!poszczególnych,!okre$lonych!

ustaw"! organów! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego! i stanowi! ramy! podzia u! ich! kompetencji!

oraz! ich! wspó dzia ania! w! realizacji! przypisanych! im! funkcji.! Proponowane! zmiany! maj"!

równie&! na! celu! usprawnienie! zarz"dzania! prowadzeniem!gospodarki!  owieckiej!w!RP!oraz!

wzmocni"!wp yw!Ministra!-rodowiska!na!jej!prowadzenie!przez!nadzór, jaki sprawuje on nad 

Polskim!Zwi"zkiem!%owieckim. 

Projekt! ustawy! przewiduje! te&! zmiany! w! zakresie! kontroli! s"dowej! w! sprawach! nabycia!

i utraty! cz onkostwa!w!Polskim!Zwi"zku!%owieckim,!utraty! cz onkostwa!w!kole!  owieckim!

oraz! na o&enia! kar! dyscyplinarnych! na! cz onka! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego.! Zmiany!

wynikaj"! z! rozbie&no$ci! orzecznictwa,! które! powsta o! na! gruncie! dotychczasowej! ustawy.!
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Rozbie&no$+!wynika!m.in.!z!mylnie!zastosowanej!siatki!poj*ciowej!w!ustawie!(np.!wskazanie, 

i&! kasacja! nie! przys uguje,! podczas! gdy! w post*powaniu! cywilnym! wyst*puje! skarga!

kasacyjna). Dotychczasowe brzmienie ustawy spotyka o! si*! tak&e! z! zarzutem! ograniczania!

konstytucyjnej!zasady!dwuinstancyjno$ci!post*powania!s"dowego.! 

Wprowadzana! zmiana! w! jasny! sposób! normuje! katalog! spraw! cywilnych! w! znaczeniu!

formalnym,!które!b*d"!podlega y!kontroli!przez!s"d!okr*gowy!� wydzia !cywilny � jako!s"d!

pierwszej! instancji.!Od! rozstrzygni*cia! s"du!okr*gowego!b*dzie!przys ugiwa+!apelacja! � na 

zasadach! ogólnych! Kodeksu! post*powania! cywilnego � do! w a$ciwego! s"du! apelacyjnego.!

S"d! powszechny! powinien,! w! ka&dej! ze! spraw,! stosowa+! przepisy! Kodeksu! post*powania!

cywilnego. 

W! projekcie! wyd u&ono! tak&e! z! 14! do! 21! dni! materialnoprawny! termin do wytoczenia 

powództwa! � od! daty! otrzymania! ostatecznego! rozstrzygni*cia! w! sprawie.! Zmiana!

podyktowana! jest! faktem,! i&! z o&enie! powództwa! powinno! zosta+! poprzedzone! wnikliw"!

analiz"!sprawy,!aby!wystrzega+!si*!sk adania!oczywi$cie!bezzasadnych!pozwów!przed!s"dem!

powszechnym,! a! tak&e! ma! na! celu! umo&liwienie! stronie! kontaktu! z profesjonalnym 

pe nomocnikiem!� radc"!prawnym!b"d'!adwokatem.!Wyd u&enie!wzmiankowanego!terminu, 

zdaniem!projektodawcy,!b*dzie!realizowa o!wskazane!cele. 

Ponadto! wskaza+! nale&y,! i&! dotychczasowe! rozwi"zanie! wy "cza o,! w! sposób! wadliwy,!

mo&liwo$+!z o&enia!�kasacji�!od!wszystkich!spraw! owieckich.!W!nowelizacji!ustawodawca!

ogranicza! mo&liwo$+! z o&enia! skargi! kasacyjnej! wy "cznie! do! kwestii! najistotniejszych! dla!

cz onka!Polskiego!Zwi"zku!%owieckiego!� w zakresie nabycia i utraty!cz onkostwa!w!PZ%.!

Takie! rozwi"zanie! umo&liwia! kontrol*! orzecznicz"! przez! S"d! Najwy&szy! wy "cznie!

w sprawach najistotniejszych. 

Z kolei w nowym brzmieniu art. 35 (art. 1 pkt 22 projektu)! rozszerzono! katalog! 'róde !

finansowania! dzia alno$ci! Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego! przez! dodanie dzia alno$ci!

rolniczej,!która!� podobnie!jak!dzia alno$+!gospodarcza!oraz!pozosta a!dzia alno$+ Polskiego 

Zwi"zku!%owieckiego!� mo&e!przynosi+!$rodki!pieni*&ne!s u&"ce!finansowaniu!dzia alno$ci!

PZ%. 

Wskazano! tak&e! � w! podobny! sposób! � 'ród a! finansowania! dzia alno$ci! kó !  owieckich,!

które!b*d"c!cz onkami!PZ%!s"! jednak!odr*bnymi!osobami!prawnymi,! finansuj"cymi!w asn"!

dzia alno$+.! Podtrzymano! w! proponowanym! brzmieniu! przepisu! zasad*,! zgodnie! z! któr"!

dochody!z!dzia alno$ci!Polskiego!Zwi"zku!%owieckiego!i!kó ! owieckich!s u&"!realizacji!ich!

celów!statutowych!i!nie!mog"!by+!przeznaczone!do!podzia u!mi*dzy!ich!cz onków.!Podobna!
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zasada!dotyczy!w!szerszym!uj*ciu!mienia!Polskiego!Zwi"zku!%owieckiego!i!kó ! owieckich.!

Wreszcie przepis! w! proponowanym! brzmieniu! jednoznacznie! wskazuje,! &e! dzia alno$+!

gospodarcza i rolnicza Polskiego! Zwi"zku! %owieckiego! i! kó !  owieckich! mo&e! by+!

prowadzona! na! zasadach! okre$lonych! w! odr*bnych! przepisach! reguluj"cych! podejmowanie!

i prowadzenie tej dzia alno$ci.!Odes anie, jakie!znajdowa o!si*!w!poprzedniej!wersji!ustawy, 

by o! odes aniem! pustym, bowiem! nie! istnia y! odr*bne! przepisy! o! gospodarce! finansowej!

stowarzysze#. 

Projekt! przewiduje! te&! zmiany! w! przepisach! rozdzia u! dotycz"cego! odpowiedzialno$ci!

dyscyplinarnej. I tak w art. 35c ust. 2 (art. 1 pkt 23 projektu) proponuje!si*!wprowadzenie,!

oprócz! ju&! istniej"cych, nowego rodzaju kary zasadniczej, tj. zawieszenia prawa do 

wykonywania polowania. Wprowadzenie! tego! rodzaju! kary! zwi*ksza! mo&liwo$+ gradacji 

stosowania kar. Dotychczasowa kara zawieszenia w prawach! cz onka! PZ%,! wywo uj"c!

de facto skutek w postaci zakazu wykonywania polowania, oddzia ywa a! jednak!na! szersze!

spectrum! praw! cz onkowskich! ni&! tylko! wykonywanie! polowania,! co nie! w! ka&dym!

przypadku! jest! wspó mierne! do! pope nionego! przewinienia!  owieckiego.! Jednocze$nie!

w szeregu!przypadków!ukaranie!jedynie!kar"!nagany!by oby!zbyt! agodnym!potraktowaniem!

sprawcy! przewinienia.! Wprowadzenie! zatem! takiego! zró&nicowania! kar! jest! w! pe ni!

uzasadnione. 

Nowelizacja art. 35d (art. 1 pkt 24 projektu) polega na wprowadzeniu nowej instytucji 

tymczasowego zawieszenia w prawach! cz onka! PZ%,! w! szczególno$ci! w! przypadku, gdy 

wobec! danej! osoby! toczy! si*! post*powanie! karne! o! czyn! z! art.! 52! lub! art. 53 ustawy. 

Zawieszenie! takie! jest!w!pe ni!uzasadnione! faktem! tocz"cego!si*!post*powania!o najci*&sze!

wagowo! przest*pstwa! z! Prawa!  owieckiego! i! ma! na! celu! prewencyjne! zapobie&enie!

ewentualnemu! ponownemu! pope nieniu! takiego! czynu.! Jest! zatem! czym$!w! rodzaju! $rodka!

zapobiegawczego!w!rozumieniu!przepisów!post*powania!karnego.!Równolegle!proponuje!si*!

modyfikacj*! regulacji! dotycz"cej! zawieszenia! post*powania! dyscyplinarnego! polegaj"c"! na!

wprowadzeniu! obligatoryjno$ci! stosowania! tej! instytucji w przypadku zastosowania 

ww. $rodka! (tymczasowego! zawieszenia! w prawach! cz onka! PZ%)! w! zwi"zku!

z prowadzeniem wobec!obwinionego!post*powania!karnego.! 

Dotychczasowe brzmienie art. 35f ust. 4 (art. 1 pkt 25 projektu) i zawarte w nim 

sformu owanie! �obwiniony ustanawia obro!c"�! odczytywane! by o! jako! obligatoryjne!

ustanowienie! obro#cy! przez obwinionego, a nie jako mo&liwo$+! takiego! ustanowienia.!
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Budzi o! to! szereg! krytycznych! uwag! i! porównywane! by o! ze! stosowaniem! tzw. przymusu 

adwokackiego.!Obecna!propozycja!normuje!to!zagadnienie!w!sposób!w prawid owy.! 

Z kolei dodawane po art. 35s art. 35sa�35sd (art. 1 pkt 26 projektu)! zmierzaj"! do!

uregulowania!zasad!post*powania!po!uprawomocnieniu!si*!orzeczenia!s"du!dyscyplinarnego.!

Dotychczas! regulacje! te! cz*$ciowo! znajdowa y! si*! w! Regulaminie! Post*powania! S"dów!

Dyscyplinarnych!i!Rzeczników!Dyscyplinarnych.!Zwa&ywszy!jednak,!&e!kwestie!te!stanowi"!

materi*!ustawow", konieczne jest umieszczenie ich w tym akcie prawnym. 

W art. 37 ust. 2 (art.! 1! pkt! 27! projektu)! rozszerzono! katalog! podmiotów,! z! którymi!

wspó pracuje! Pa#stwowa! Stra&! %owiecka w! zakresie! niezb*dnym! do! realizacji! ich! zada#!

ustawowych. W obecnym brzmieniu przepis ten dotyczy! jedynie! wspó pracy! z Szefem 

Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i nie! uwzgl*dnia Policji,! Polskiego! Zwi"zku!

%owieckiego!oraz!Stra&y!Le$nej.!Ze!wzgl*du!na! zakres!zada#! tych!podmiotów!zasadne! jest!

ich!uwzgl*dnienie!w!przedmiotowej!regulacji.!Warto!te&!nadmieni+,!&e!art.!41!ust. 2 ustawy 

w obecnym! brzmieniu! upowa&nia!ministra w a$ciwego do! spraw! $rodowiska! do! okre$lenia, 

w drodze! rozporz"dzenia, szczegó owych zasad wspó pracy! mi*dzy! Pa#stwow"! Stra&"!

%owieck"!a!Policj"!i Polskim!Zwi"zkiem!%owieckim. 

Pozosta e!zmiany 

Maj"c! na! wzgl*dzie! potrzeb*! ochrony! rodzimej! przyrody! przed! gatunkami! inwazyjnymi,!

przewiduje! si*!dodanie! art.! 3a!pozwalaj"cego!na!usuwanie!przedstawicieli! takich! gatunków!

w ramach!prowadzonej!gospodarki!  owieckiej.!List*!gatunków!zwierz"t!wyst*puj"cych!poza!

obszarem!naturalnego!wyst*powania,!które!w!negatywny!sposób!wp ywaj"!na!ró&norodno$+!

rodzimej!przyrody,!okre$li!minister!w a$ciwy!do!spraw!$rodowiska!w!drodze!rozporz"dzenia.!

Usuwanie!takich!zwierz"t!b*dzie!si*!za$!mog o!odbywa+!przez!ca y!rok,!w!ramach!polowa#,!

a w!przypadku!drapie&nych!zwierz"t,!o!których!mowa!w!przepisach!wydanych!na!podstawie!

art.! 3a! ust.! 2,! tak&e! w drodze! od owów,! o! których! mowa! w! art.! 44a! ust.! 1.! W obecnym 

brzmieniu! przepisów! ustawy � Prawo!  owieckie! dzia ania! te! mog"! by+! podejmowane!

wy "cznie! w! ramach! planowania!  owieckiego,! co! cz*sto! jest! dzia aniem! spó'nionym!

i w konsekwencji!negatywnie!oddzia uje!na!ró&norodno$+!rodzimej!przyrody.!Przy obecnych 

rozwi"zaniach! gatunki! szkodliwe! nale&y! chroni+! i! hodowa+! w! my$l! definicji! gospodarki!

 owieckiej,!co!jest!dzia aniem!niepo&"danym. 

W!art.!42a!przewiduje!si*!uchylenie ust. 2 (art. 1 pkt 33 projektu), wskutek czego!zarówno!

wobec obywateli Polski, jak! te& obywateli! innych!pa#stw! cz onkowskich!Unii!Europejskiej!

zdaj"cych! egzamin! uzupe niaj"cy! (o! ile! posiadaj"! uprawnienia do wykonywania polowania 
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w pa#stwie! cz onkowskim! Unii! Europejskiej) b*dzie! obowi"zywa a! ta! sama! regulacja!

dotycz"ca! wa&no$ci! posiadanych! uprawnie#! do! wykonywania! polowania.! Obecne!

rozwi"zanie! mo&e! budzi+! w"tpliwo$ci konstytucyjne, przewiduje bowiem! utrat*! wa&no$ci!

uprawnie#!nabytych!w!wyniku!egzaminu!uzupe niaj"cego!po!up ywie 5 lat od dnia egzaminu, 

bez! wzgl*du! na! ewentualne! nabycie! przez! obywatela! pa#stwa! cz onkowskiego! UE!

cz onkostwa w! Polskim! Zwi"zku! %owieckim.! Uprawnienia! nabyte! w! wyniku! egzaminu!

�pe nego�! s"! tymczasem wa&ne! bezterminowo i wygasaj"! dopiero! po! 5! latach! od ustania 

cz onkostwa!lub!w!przypadku!nie!nabycia!cz onkostwa!w!PZ%.!Skutkuje!to!zatem!nierównym 

traktowaniem obywateli! polskich! i! obywateli! UE! zdaj"cych! egzamin! uzupe niaj"cy. 

Konsekwencj" tej zmiany jest dostosowanie brzmienia art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 (art. 1 pkt 32 

lit. a i b projektu). 

Proponowana!zmiana!przepisów!ustawy!z!dnia!22!czerwca!2016!r.!o!zmianie!ustawy!� Prawo 

 owieckie!ma!na!celu!wskazanie!'ród a!finansowania!odszkodowa#!za!szkody!wyrz"dzane na 

obszarach! obwodów!  owieckich ze! $rodków!pa#stwowej! jednostki! organizacyjnej, jak"! jest!

Pa#stwowe!Gospodarstwo!Le$ne!Lasy!Pa#stwowe.! 

Powy&sza!propozycja!umo&liwi!wyp aty!odszkodowa#!dla!rolników!od 2018 roku, w terminie 

30!dni!od!dnia,!w!którym!decyzja!wojewody!w!sprawie!wysoko$ci!odszkodowania!sta a!si*!

ostateczna!bez!anga&owania!pierwotnie!planowanych!$rodków!z bud&etu!pa#stwa.! 

Wojewoda!b*dzie! dokonywa ! zwrotu! kosztów! sporz"dzenia! przez! rzeczoznawc*!wpisanego!

na! list*! rzeczoznawców! opinii.! Zwrot! kosztów! odbywa by! si*! tak! jak! zaproponowano 

w zmienianej ustawie � na! podstawie! dowodu! poniesionych! kosztów! przed o&onego!

wojewodzie! przez! w a$ciciela! albo! posiadacza! gruntów! rolnych,! dzier&awc*! albo! zarz"dc*!

obwodu! owieckiego.!Natomiast!odszkodowanie!za!szkody!wyrz"dzone!w!uprawach!i!p odach 

rolnych!przez!dziki,! osie,!jelenie,!daniele!i!sarny!b*dzie!wyp aca+!Pa#stwowe!Gospodarstwo!

Le$ne!Lasy!Pa#stwowe.! 

Ponadto!w!projekcie!wprowadzono!zmiany!b*d"ce!konsekwencj"!powy&ej!przedstawionych!

rozwi"za#,! polegaj"cych! g ównie! na! dokonywaniu! przez! przedstawiciela! Pa#stwowego!

Gospodarstwa! Le$nego! Lasy! Pa#stwowe! ogl*dzin! i! szacowaniu! szkód! oraz! sporz"dzaniu!

protoko u!z!przeprowadzonych!ogl*dzin.! 

Proponuje! si*! równie&,! aby! z! tytu u wyp acanych! kwot! odszkodowa#! Pa#stwowemu 

Gospodarstwu! Le$nemu! Lasy! Pa#stwowe! przys ugiwa ! ponoszony! przez! dzier&awc*! lub!

zarz"dc*! obwodu!  owieckiego! zrycza towany! zwrot! kosztów.! Do! rycza tu! zastosowano!

podobne! rozwi"zania, jakie przewidziano w zmienianej ustawie w przypadku ustalania 
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wysoko$ci!sk adek!wnoszonych!przez!dzier&awców!lub!zarz"dców obwodów! owieckich!oraz!

ich! egzekucji.! Do! rycza tu! stosuje! si*! wi*c! odpowiednio! przepisy! dzia u! III! ustawy! z! dnia!

29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja! podatkowa! (Dz.! U.! z! 2015! r.! poz.! 613,! z! pó'n.! zm.).!

Uprawnienia! organów! podatkowych! okre$lone w ustawie � Ordynacja! podatkowa! b*d"!

przys ugiwa y!dyrektorom!regionalnych!dyrekcji!Pa#stwowego!Gospodarstwa!Le$nego!Lasy!

Pa#stwowe. 

Na!koniec!nale&y!zaznaczy+,!&e! jakkolwiek!g ównym!za o&eniem!przedk adanej!nowelizacji!

Prawa  owieckiego jest! realizacja!wyroku!Trybuna u!Konstytucyjnego!w zakresie!w a$ciwej!

ochrony! praw! w a$cicieli! gruntów! wchodz"cych! w! sk ad! obwodu!  owieckiego,! to! jednak!

cz*$+! zaproponowanych! rozwi"za#! b*dzie! niew"tpliwie pomocna w walce z ASF. 

W szczególno$ci!wskaza+!tu nale&y!nast*puj"ce!rozwi"zania: 

1) wskazanie! jako! jednej! z! przes anek! zmiany! rocznego! planu!  owieckiego! oraz!

wieloletniego!  owieckiego!planu!hodowlanego!podejrzenia!wyst"pienia!albo!wyst"pienia!

choroby!zaka'nej!zwierz"t!podlegaj"cej!obowi"zkowi!zwalczania!na!podstawie!przepisów!

ustawy! z! dnia! 11! marca! 2004! r.! o! ochronie! zdrowia! zwierz"t! oraz! zwalczaniu! chorób!

zaka'nych! zwierz"t � umo&liwi! to! zintensyfikowanie! odstrza u! w! trakcie!  owieckiego!

roku gospodarczego; 

2) wprowadzenie! mo&liwo$ci! wypowiedzenia! umowy! dzier&awy! ko u!  owieckiemu,! które!

w sposób!nieusprawiedliwiony!nie!realizuje!rocznego!planu!  owieckiego!na!poziomie!co!

najmniej! 80;! okre$lonej! w! tym! planie! minimalnej! liczby! zwierzyny! grubej! do!

pozyskania,!w!ka&dym!z!trzech!nast*puj"cych!po!sobie! owieckich!lat gospodarczych lub 

te&! w! przypadku! negatywnej! oceny! prowadzenia! przez! dane! ko o!  owieckie! gospodarki!

 owieckiej. 

Przewiduje!si*!wej$cie!w!&ycie!projektowanej!ustawy!po!up ywie!14!dni!od!dnia!og oszenia, 

z tym!&e!przepisy!dotycz"ce!mo&liwo$ci!wypowiadania! umowy!dzier&awy! � i odpowiednio 

uchylenia! decyzji! oddaj"cej! obwód! w! zarz"d! � ze! wzgl*du! na! brak! realizacji! planów!

 owieckich! b*d"! mog y! by+! stosowane! od! 1! kwietnia! 2017 r.! Czas! ten! powinien! pos u&y+!

dzier&awcom! i! zarz"dcom! obwodów!  owieckich! do! podj*cia! dzia a#! zmierzaj"cych do 

lepszego! wykonywania! przyj*tych! planów.! Zró&nicowanie! terminu! wej$cia! w! &ycie!

w odniesieniu! do! niektórych! przepisów! wynika! równie&! z! faktu,! &e! roczny! plan!  owiecki!

przyjmuje!si*!na! owiecki!rok!gospodarczy,!który!nie!pokrywa!si*!z!rokiem kalendarzowym, 

gdy&!obejmuje!okres!od!1!kwietnia!do!31!marca roku!nast*pnego.  
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Maj"c! na! uwadze,! &e! niemal!wszystkie! obecnie! obowi"zuj"ce!umowy! dzier&awy! obwodów!

 owieckich!w!Polsce!wygasaj"!z!dniem!31!marca!2017!r.,!aby!zapewni+!ci"g o$+!prowadzenia 

gospodarki!  owieckiej! do! czasu! dokonania! nowych! podzia ów! województw! na! obwody!

 owieckie,! a! jednocze$nie! unikn"+! konieczno$ci! aneksowania! obowi"zuj"cych! umów!

dzier&awy!w!ponad!4500!przypadkach!lub!zawierania!nowych!umów,!z!faktycznym!okresem!

ich!obowi"zywania!oko o!1! roku,!proponuje! si*!uregulowanie! tej! kwestii!w!drodze!ustawy.!

Projekt! przewiduje,! &e! wszystkie! umowy! dzier&awy! obowi"zuj"ce! w! dniu! wej$cia! w! &ycie!

ustawy,! pozostan"! w! mocy! do! dnia! utraty! wa&no$ci! podzia ów! województw! na! obwody!

 owieckie! dokonanych! przed! dniem! wej$cia! w! &ycie! ustawy.! Ma! to! na! celu! nie! tylko!

uregulowanie! losu! tych! umów! w zwi"zku! ze! zmian"! regulacji! ustawowych! dotycz"cych!

obwodów,! ale! równie&! wyd u&enie! okresu! obowi"zywania! tych! umów! dzier&awy!

obowi"zuj"cych!w!dniu!wej$cia!ustawy!w!&ycie,!które!zosta y!zawarte!na!okres!up ywaj"cy!

przed!dniem!utraty!wa&no$ci!podzia ów!województw!na!obwody! owieckie!dokonanych!przed!

dniem!wej$cia!w!&ycie!ustawy!(wspomniane!powy&ej!przypadki!umów!wygasaj"cych!z!dniem!

31 marca 2017 r.). 

Ewentualne dodatkowe!wydatki!bud&etowe,!zwi"zane!z!wej$ciem!w!&ycie!nowych!regulacji!

przewidzianych w dodawanych do! Prawa!  owieckiego! art. 27a i art. 27b! b*d"! pokrywane!

z rezerwy celowej!na!zobowi"zania!wymagalne. 

Przedmiot projektu ustawy!nie!jest!obj*ty!zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projektowana! ustawa! nie! zawiera! przepisów! technicznych,! w! zwi"zku! z! tym! nie podlega 

notyfikacji! w! rozumieniu! przepisów! rozporz"dzenia! Rady! Ministrów! z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów!

prawnych!(Dz.!U.!poz.!2039,!z!pó'n.!zm.). 

Projekt ustawy nie podlega opiniowaniu przez organy i instytucje Unii Europejskiej. 

Projekt!ustawy!znajduje!si*!w!Wykazie prac legislacyjnych!Rady!Ministrów. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005! r.! o! dzia alno$ci! lobbingowej! w! procesie!

stanowienia! prawa! (Dz.! U.! poz.! 1414,! z! pó'n.! zm.)! projekt! ustawy! zosta ! zamieszczony!

w Biuletynie! Informacji!Publicznej.!<aden!podmiot!nie!zg osi !zainteresowania!pracami!nad!

projektem ustawy w trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.! o! dzia alno$ci! lobbingowej!

w procesie stanowienia prawa. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwi!zywany? 

G!ównymi problemami, jakie ma rozwi"zywa% projekt ustawy, s": 

1. Niezgodno&% z Konstytucj" art. 27 ustawy � Prawo !owieckie. Trybuna! Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 lipca  
2014 r., P 19/13 (Dz. U. poz. 951) wskaza! na niezgodno&% art. 27 ust. 1 Prawa !owieckiego z art. 64 ust. 1 
w zwi"zku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ze wzgl#du na ograniczenie prawa w!asno&ci polegaj"cego 
na braku mo'liwo&ci wypowiedzenia si# w!a&cicieli nieruchomo&ci w sprawie wyznaczania obwodów !owieckich. 

2. Dostosowanie niektórych delegacji ustawowych do wymaga* okre&lonych w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie 
z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP ustawowe upowa'nienie do wydania rozporz"dzenia powinno okre&la% organ 
w!a&ciwy do wydania rozporz"dzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotycz"ce tre&ci 
aktu.  

3. Dokonywanie ogl#dzin i szacowanie szkód !owieckich oraz wyp!ata odszkodowa* zgodnie z obowi"zuj"cymi 
przepisami budzi powa'ne zastrze'enia rolników, którzy od wielu lat postuluj" o zmian# przepisów Prawa 
!owieckiego w zakresie szacowania szkód wyrz"dzanych w uprawach i p!odach rolnych.  

Kwesti" niezwykle istotn" z punktu widzenia poszkodowanych z tytu!u szkód !owieckich rolników jest zmiana 
podmiotów szacuj"cych i wyp!acaj"cych odszkodowania z tytu!u powstania tych szkód. Obecnie szacowaniem szkód 
zajmuj" si# przedstawiciele zarz"dcy lub dzier'awcy obwodów !owieckich, którzy nie dysponuj" dostatecznymi 
mo'liwo&ciami ani &rodkami, aby zado&%uczyni% poszkodowanym poniesione straty. W &rodowiskach rolniczych 
wyst#puje z tego tytu!u rozgoryczenie i poczucie krzywdy. 

Wychodz"c naprzeciw ich oczekiwaniom zg!aszanym wielokrotnie na licznych spotkaniach z Ministrem Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi,  uznano za konieczne wprowadzenie nowych rozwi"za* dotycz"cych szacowania szkód i wyp!aty 
odszkodowa* za szkody wyrz"dzone w uprawach i p!odach rolnych przez dziki, !osie, jelenie, daniele i sarny.  

Zaproponowano zatem, aby szkody mia!y by% szacowane przez przedstawicieli Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego 
Lasy Pa*stwowe w!a&ciwych ze wzgl#du na miejsce wyst"pienia tych szkód (przy ewentualnym udziale 

przedstawiciela wojewody), co w za!o'eniu ma oznacza%, 'e szkody b#d" szacowane przez obiektywnych 

i niezale'nych ekspertów, a nie � jak dotychczas � przez przedstawicieli zarz"dców lub dzier'awców obwodów 
!owieckich. Dzi#ki temu odszkodowania za szkody b#d" pokrywa!y faktycznie poniesione przez rolników straty. Po 
zako*czeniu ogl#dzin i oszacowaniu szkód przewidziano obowi"zek sporz"dzania protoko!u. Wprowadzono równie' 
mo'liwo&% udzia!u w ogl#dzinach i szacowaniu szkód przedstawiciela w!a&ciwej ze wzgl#du na miejsce wyst"pienia 
szkód izby rolniczej.  

Jednocze&nie w celu sprawnego i rzetelnego wyp!acania odszkodowa* wskazano, 'e wysoko&% odszkodowania 
b#dzie ustala!, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda, a odszkodowania za szkody wyrz"dzone w uprawach 
i p!odach rolnych przez dziki, !osie, jelenie, daniele i sarny  b#d" wyp!acane przez Pa*stwowe Gospodarstwo Le&ne 
Lasy Pa*stwowe. 

Ponadto uregulowano pozosta!e kwestie budz"ce w"tpliwo&ci przy szacowaniu szkód !owieckich. 

Uwzgl#dniaj"c powy'sze, niezb#dne jest podj#cie prac nad zmian" ustawy z dnia 13 pa+dziernika 1995 r. � Prawo 

!owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168, z pó+n. zm.). 

2. Rekomendowane rozwi!zanie, w tym planowane narz$dzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wskazane powy'ej problemy mo'na rozwi"za% jedynie przez wprowadzenie zmian w ustawie.  
Proponuje si# wprowadzenie nast#puj"cych rozwi"za*: 
1. Dostosowanie tre&ci ustawy � Prawo !owieckie do wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r. przez wprowadzenie 

mechanizmu konsultacji publicznych z w!a&cicielami nieruchomo&ci b#d"cych przedmiotem dzier'awy kó! 
!owieckich, projektów uchwa! sejmików wojewódzkich dotycz"cych wyznaczenia granic obwodów !owieckich.  

2. Przesuni#cie cz#&ci spraw uregulowanych dotychczas w rozporz"dzeniach do ustawy i uzupe!nienie delegacji 
ustawowych o wytyczne dotycz"ce tre&ci aktów wykonawczych, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 
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3. Wprowadzenie mechanizmów wzmacniaj"cych nadzór ministra w!a&ciwego do spraw &rodowiska nad Polskim 
Zwi"zkiem -owieckim oraz dyscyplinuj"cych dzier'awców i zarz"dców obwodów !owieckich w zakresie 
wykonywania rocznych planów !owieckich. 

Wprowadzenie proponowanych rozwi"za* powinno zapewni% zgodno&% przepisów Prawa !owieckiego z ustaw" 
zasadnicz", a tak'e przyczyni% si# do zwi#kszenia stopnia wykonania planów !owieckich. 

Ponadto w projekcie ustawy proponuje si# m.in., aby: 

1) ogl#dzin i szacowania szkód !owieckich dokonywa! przedstawiciel Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy 
Pa*stwowe. W ogl#dzinach i szacowaniu szkód móg! równie' bra% udzia! przedstawiciel wojewody w!a&ciwy ze 

wzgl#du na miejsce wyst"pienia tych szkód; 
2) wysoko&% odszkodowania ustala!, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda, bior"c pod uwag# ustalenia zawarte 

w protokole oraz opini# rzeczoznawcy wpisanego na list# rzeczoznawców prowadzon" przez w!a&ciw" ze wzgl#du na 
miejsce wyst"pienia szkody izb# rolnicz"; 

3) odszkodowania za szkody wyrz"dzone w uprawach i p!odach rolnych przez dziki, !osie, jelenie, daniele i sarny by!y 
wyp!acane przez Pa*stwowe Gospodarstwo Le&ne Lasy Pa*stwowe oraz, aby Pa*stwowemu Gospodarstwu Le&nemu 
Lasy Pa*stwowe przys!ugiwa! z tytu!u wyp!aconych kwot odszkodowa* zrycza!towany zwrot kosztów; 

4) do rycza!tu mia!y zastosowanie odpowiednio przepisy dzia!u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z pó+n. zm.), za& uprawnienia organów podatkowych okre&lone w tej ustawie 
przys!ugiwa!y dyrektorom regionalnych dyrekcji Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe. Proponuje 

si# ponadto, aby do egzekucji rycza!tu mia!y zastosowanie przepisy o post#powaniu egzekucyjnym w administracji; 
5) zasady i sposób szacowania szkód !owieckich i wyp!aty odszkodowa* by!y jednolite na obszarze ca!ego kraju.  
Zaproponowane w projekcie ustawy procedury szacowania szkód !owieckich umo'liwi" rzetelne i bezstronne 
szacowanie tych szkód, a wysoko&% odszkodowania ustalana w powy'szy sposób pokrywa!aby faktycznie poniesione 
przez rolników straty. 

3. Jak problem zosta" rozwi!zany w innych krajach, w szczególno%ci krajach cz"onkowskich OECD/UE?  

Kwestia podmiotów uprawnionych do szacowania szkód !owieckich oraz zasady i sposób szacowania tych szkód, a tak'e 
wyp!aty odszkodowa* wyp!acanych za szkody !owieckie nie jest regulowana prawem UE, w zwi"zku z czym pa*stwa 
cz!onkowskie w sposób indywidualny okre&laj" przepisy w tym zakresie. 

4. Podmioty, na które oddzia"uje projekt 

Grupa Wielko&% <ród!o danych  Oddzia!ywanie 

Cz!onkowie Polskiego 
Zwi"zku -owieckiego 

ok. 116 tys. osób GUS Usprawnienie prowadzenia 

gospodarki !owieckiej. 
W!a&ciciele nieruchomo&ci  ok. 81% powierzchni 

kraju 

GUS Zapewnienie udzia!u 
w!a&cicieli w ramach 
procedury wyznaczania 

obwodów !owieckich. 

Marsza!kowie województw Wszystkie Ustawa o podziale 

administracyjnym kraju 

Podzia! na obwody !owieckie 
i kategoryzacja obwodów 
!owieckich. 

Rolnicy 150 000 ARiMR Umo'liwienie sprawnego i 
rzetelnego szacowania szkód 
oraz wyp!aty odszkodowa* za 
szkody wyrz"dzone w 
uprawach i p!odach rolnych 
przez dziki, !osie, jelenie, 
daniele i sarny, tak aby 

wysoko&% odszkodowania 
odzwierciedla!a rzeczywiste 
straty poniesione przez rolnika. 

Pa*stwowe Gospodarstwo 
Le&ne Lasy Pa*stwowe 

1  Dokonywanie ogl#dzin i 
szacowanie szkód; 
sporz"dzanie protoko!u z 
oszacowania szkód !owieckich 

oraz wyp!ata odszkodowa*. 
Wojewodowie 16  Wydawanie decyzji w sprawie 

ustalenia wysoko&ci 
odszkodowania za szkody 

!owieckie oraz wyp!ata 
&rodków finansowych z tytu!u 
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zwrotu kosztów sporz"dzenia, 
przedstawionej przez 

rzeczoznawc# wpisanego na 
list# rzeczoznawców, opinii. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno&ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. poz. 1414, z pó+n. zm.) projekt ustawy zosta! zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz"dowego 
Centrum Legislacji, w zak!adce Rz"dowy Proces Legislacyjny, oraz w ramach konsultacji publicznych i opiniowania 

projekt zosta! przes!any m.in. Krajowej Radzie Izb Rolniczych oraz Komisji Wspólnej Rz"du i Samorz"du 
Terytorialnego. 

Projekt ustawy w cz#&ci dotycz"cej szacowania szkód !owieckich nie zosta! przes!any do konsultacji publicznych. 
Propozycje zawarte w projektowanej ustawie uwzgl#dniaj" postulaty rolników zg!aszane wielokrotnie Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

6.  Wp"yw na sektor finansów publicznych 

  

(ceny sta!e z � r.) Skutki w okresie 10 lat od wej&cia w 'ycie zmian [mln z!] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -"cznie (0�10) 

Dochody ogó"em             

bud'et pa*stwa             

JST             

pozosta!e jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogó"em  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

bud'et pa*stwa             

JST             

pozosta!e jednostki 
(oddzielnie) 

 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

Saldo ogó"em             

bud'et pa*stwa             

JST             

pozosta!e jednostki 
(oddzielnie) 

            

<ród!a finansowania  
$rodki b#d"ce w dyspozycji Pa*stwowego Gospodarstwa Le&nego Lasy Pa*stwowe. 
 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

+róde! danych 
i przyj#tych do 
oblicze* za!o'e* 

Wej&cie w 'ycie przedmiotowej ustawy nie spowoduje zwi#kszenia wydatków dla bud'etu 
pa*stwa. Nowe zadania wykonywane b#d" w ramach dotychczasowych limitów. 
 

7. Wp"yw na konkurencyjno%& gospodarki i przedsi$biorczo%&, w tym funkcjonowanie przedsi$biorców oraz na 
rodzin$, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej&cia w 'ycie zmian 0 1 2 3 5 10 -"cznie (0�10) 

W uj#ciu 
pieni#'nym 

(w mln z!,  
ceny sta!e  
z ...r.) 

du'e przedsi#biorstwa        

sektor mikro-, ma!ych 
i &rednich 
przedsi#biorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W uj#ciu 
niepieni#'nym 

du'e przedsi#biorstwa  

sektor mikro-, ma!ych 
i &rednich 
przedsi#biorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
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Niemierzalne  Cz#&ciowa rekompensata za straty powodowane przez dzikie zwierz#ta. 
Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie +róde! 
danych i przyj#tych do 
oblicze* za!o'e*  

Bud'ety jednostek samorz"du terytorialnego nie ulegn" zmianie, poniewa' wykorzystaj" one 
istniej"ce podzia!y powierzchniowe województw na obwody !owieckie oraz w!asne s!u'by 
zwi"zane z planowaniem przestrzennym do realizacji przepisów wynikaj"cych z nowelizacji. 
Jednocze&nie zarówno wyznaczenie obwodów, jak i przeprowadzenie ich kategoryzacji b#dzie 
dzia!aniem co do zasady jednorazowym. 
Przyj#te w uzasadnieniu i OSR dane wynikaj" z szacunków szkód zg!aszanych przez rolników 
organom administracji publicznej oraz ko!om !owieckim. 

8.  Zmiana obci!'e( regulacyjnych )w tym obowi!zków informacyjnych* wynikaj!cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s" obci"'enia poza bezwzgl#dnie 
wymaganymi przez UE (szczegó!y w odwróconej 
tabeli zgodno&ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za!atwienie sprawy 

 inne:  

 zwi#kszenie liczby dokumentów 

 zwi#kszenie liczby procedur 
 wyd!u'enie czasu na za!atwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obci"'enia s" przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wp"yw na rynek pracy  

Wej&cie w 'ycie projektowanej ustawy pozytywnie wp!ynie na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, których grunty 
rolne s"siaduj" z lasami. 

10. Wp"yw na pozosta"e obszary 

 &rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie pa*stwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp!ywu 
Wej&cie w 'ycie ustawy b#dzie mia!o wp!yw na sposób prowadzenia gospodarki !owieckiej przez 
zaanga'owanie w!a&cicieli nieruchomo&ci w proces tworzenia obwodów !owieckich. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wej&cie w 'ycie ustawy w zakresie zmiany upowa'nie* do wydania aktów wykonawczych powoduje konieczno&% 
zast"pienia istniej"cych rozporz"dze* nowymi. Ponadto przewiduje si#, 'e w wykonaniu ustawy sejmiki województw 
b#d" zobowi"zane do wyznaczenia na nowo obwodów !owieckich i przeprowadzenia ich kategoryzacji w okre&lonym 
ustawowo terminie. 

12.  W jaki sposób i kiedy nast!pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan! zastosowane? 

Ocena skuteczno&ci przyj#tych rozwi"za* w zakresie zapewnienia wp!ywu w!a&cicieli nieruchomo&ci na kszta!t 
wyznaczanych obwodów !owieckich jest planowana w II po!owie 2018 r.  

Ewaluacja efektów wyp!acania odszkodowa* nast"pi na podstawie ilo&ci i wielko&ci wyp!acanych odszkodowa* oraz 
analizy protoko!ów sporz"dzanych po dokonaniu ogl#dzin i oszacowaniu strat. 

13. Za"!czniki )istotne dokumenty +ród"owe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 



Raport z konsultacji publicznych i opiniowania 

projektu ustawy o zmianie ustawy � Prawo !owieckie (UB 9) 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo !owieckie zosta! przes!any do konsultacji 

publicznych (do Polskiego Zwi"zku #owieckiego, Pa$stwowego Gospodarstwa Le%nego Lasy 

Pa$stwowe oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych) i do zaopiniowania przez Komisj& Wspóln" Rz"du 

i Samorz"du Terytorialnego pismami z dnia 3 czerwca 2016 r., znak: DP-III.0230.9.2016.JB. 

Termin przedstawienia opinii ustalono na 3 dni w przypadku konsultacji publicznych oraz 21 dni 

w przypadku opiniowania.  

  

 Podmioty zg!aszaj"ce uwagi w trakcie  konsultacji publicznych i opiniowania do projektu 

nowelizacji ustawy � Prawo !owieckie: 

1) Urz"d Marsza!kowski Województwa #ódzkiego w ramach Komisji Wspólnej Rz"du 

i Samorz"du Terytorialnego (KWRiST); 

2) Urz"d Marsza!kowski Województwa Ma!opolskiego w ramach  (KWRiST); 

3) Urz"d Marsza!kowski Województwa Podlaskiego w ramach  (KWRiST); 

4) Urz"d Marsza!kowski Województwa Podkarpackiego w ramach  (KWRiST); 

5) Urz"d Marsza!kowski Województwa Wielkopolskiego w ramach  (KWRiST); 

6) Urz"d Marsza!kowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach  (KWRiST); 

7) Dyrekcja Generalna Lasów Pa$stwowych pismem z dnia 7 czerwca 2016 r., 

GL.0201.29.2016; 

8) Zarz"d G!ówny Polskiego Zwi"zku #owieckiego pismem z dnia 7 czerwca 2016 r.; 

9) Krajowa Rada Izb Rolniczych pismem z dnia 8 czerwca 2016 r.; 

10) Polskie Towarzystwo Le%ne pismem z dnia 21 czerwca 2016 r.  

  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno%ci lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U., poz. 1414, z pó'n. zm.) projekt nowelizacji ustawy � Prawo 

!owieckie zosta! umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz"dowego Centrum Legislacji. 

*aden podmiot nie zg!osi! zainteresowania pracami nad projektem rozporz"dzenia w trybie 

okre%lonym przedmiotow" ustaw".  

Projekt nie podlega opiniowaniu przez organy i instytucje Unii Europejskiej. 

Celem  projektu nowelizacji ustawy z dnia 13 pa'dziernika 1995 r. - Prawo !owieckie  (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2168, z pó'n. zm.) jest wykonanie wyroku Trybuna!u Konstytucyjnego z dnia 

10 lipca 2014 r., sygn. akt P19/13. Orzeczono w nim, +e art. 27 ust. 1 w zwi"zku z art. 26 

ustawy z dnia 13 pa'dziernika 1995 r. - Prawo !owieckie nie zapewniaj"c odpowiednich prawnych 

%rodków ochrony praw w!a%ciciela nieruchomo%ci jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zwi"zku z art. 64 

ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto, z uwagi na niekonstytucyjno%- cz&%ci delegacji 



ustawowych polegaj"c" na nieuwzgl&dnieniu w tre%ci delegacji ustawowych wymogów art. 92 ust. 2 

Konstytucji RP (blankietowo%- delegacji, brak wytycznych) w przed!o+onym projekcie dostosowano 

ich tre%- do wymogów Konstytucji. Uszczegó!owiono równie+ kwestie nadzoru Ministra /rodowiska 

nad Polskim Zwi"zkiem #owieckim. 

 Uwagi wniesione w ramach konsultacji publicznych i opiniowania dotyczy!y generalnie  

d!ugo%ci terminów wyznaczonych na poszczególne etapy procedury opracowywania projektu uchwa!y 

w sprawie podzia!u województwa na obwody !owieckie. Samorz"dy wojewódzkie w swoich uwagach 

podkre%la!y trudno%ci organizacyjne oraz  koszty zwi"zane z przeprowadzeniem ca!ej procedury przez 

s!u+by marsza!kowskie oraz wnosi!y zastrze+enia co do mo+liwo%ci wykonania na!o+onego 

nowelizacj" ustawy zadania w terminie do 31 marca 2017 r. (koniec obecnego !owieckiego roku 

gospodarczego). Podnoszono równie+ konieczno%- zapewnienia %rodków finansowych na wyp!at& 

odszkodowa$ za istotne ograniczenie lub uniemo+liwienie prowadzenia na nieruchomo%ci 

dotychczasowej dzia!alno%ci po obj&ciu jej re+imem obwodu !owieckiego.  

 Opinie przed!o+one w konsultacjach publicznych dotyczy!y m.in. wy!"czenia izb rolniczych 

z opiniowania rocznych planów !owieckich, lub wr&cz przeciwnie zwi&kszenia ich uprawnie$, oraz 

wy!"czenia ministra w!a%ciwego do spraw rolnictwa z opiniowania niektórych rozporz"dze$ 

wydawanych przez ministra w!a%ciwego do spraw %rodowiska. 

Podnoszono tak+e potrzeb& zakazu dokarmiania zwierzyny. Równocze%nie wp!yn&!o  szereg 

uwag, które wykracza!y poza przyj&ty zakres nowelizacji. Pozosta!y one bez rozpatrzenia. 

 Stanowisko Ministra %rodowiska  do przes!anych uwag przedstawiono w tabelarycznym 

zestawieniu do!"czonym do niniejszego raportu (oddzielnie dla konsultacji i oddzielnie dla 

opiniowania w ramach KWRiST). 

 



UWAGI W RAMACH UZGODNIE! Z KOMISJ" WSPÓLN" RZ"DU I SAMORZ"DU TERYTORIALNEGO 

 

Wype#niony formularz nale$y przes#a% na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umo$liwiaj&cym edycj'.  

Plik nale!y zapisa" np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; M# udost$pnianiu inf. o %rodowisku � m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytu# Ustawa o zmianie ustawy � Prawo &owieckie 

Autor    

Projekt z dnia 3 czerwca 2016 r. 

 

Informacje o zg#aszaj&cym uwagi:   

Urz&d Urz d!Marsza"kowski!Województwa!#ódzkiego!za!po$rednictwem!Biura!Zwi zku!Województw!RP 

Organizacja samorz&dowa Zwi zek!Województw!RP 

Osoba do kontaktu 
S"awomir!W"oszkiewicz 

e-mail slawomir.wloszkiewicz@lodzkie.pl 

tel. 0-42 663-35-71 

Uwagi: 

Lp. 

Cz'(% dokumentu, 
do którego odnosi 
si' uwaga )np. art., 

nr str., rozdzia#* 
Tre(% uwagi 

(propozycja zmian) 

Tre(% uwagi Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

stanowiska resortu 

1.  

Art. 8 a ust. 3 pkt 4 

lit a 

Propozycja usuni$cia podzia&u na 
osobniki selekcyjne i &owne 

Brak mo!liwo%ci okre%lenia na dzie' 
10 marca roku, w którym jest 
sporz(dzony roczny  plan &owiecki 
podzia&u samców zwierzyny p&owej 
na osobniki selekcyjne i &owne. W 
dniu 10 marca jelenie � byki, daniele 

- byki s( pozbawione poro!a, 
natomiast sarny � koz&y tak!e nie 
maj( jeszcze w pe&ni wykszta&conego 
poro!a pozwalaj(cego na okre%lenie 

czy dany osobnik jest selekcyjny, czy 

&owny. 

Uwaga nieaktualna.  Podzia& na 
osobniki selekcyjne i &owne usuni$ty 
zosta& na etapie konsultacji.  

 

2.  

Art. 8 a ust. 3 pkt 4 

lit h 

Propozycja usuni$cia podzia&u na 
osobniki selekcyjne i &owne 

Podczas planowania &owieckiego, 
które jest sporz(dzane w marcu nie 
ma mo!liwo%ci zinwentaryzowania 
osobników z podzia&em na &owne i 
selekcyjne, co wi(!e si$ z brakiem 
mo!liwo%ci zaplanowania pozyskania 
z ww. podzia&em. 

Nale!y odró!ni" planowanie 

&owieckie od inwentaryzacji 

zwierzyny. W przypadku jelenia, 

zgodnie z nowymi zasadami selekcji, 

pozyskanie &ownych wynosi 

maksymalnie 15%. Ma to znaczenie 

dla w&a%ciwego gospodarowania 

 



 

 populacjami zwierzyny. 

3.  

Art. 8 a ust. 8  Propozycja usuni$cia w&a%ciwej izby 
rolniczej z katalogu organów 
opiniuj(cych roczne plany &owieckie 

Anga!owanie kolejnej instytucji do 
opiniowania rocznych planów 
&owieckich wi(za" b$dzie si$ z 
utrudnieniem przygotowywania 

rocznych planów &owieckich przez 
zarz(dców i dzier!awców obwodów 
&owieckich. Wielokrotnie obwód 
&owiecki znajduje si$ na terenie, np. 
5 gmin, co wi(!e si$ z opiniowaniem  
przez 5 organów jednego rocznego  
planu &owieckiego. 

W zwi(zku z faktem, !e liczebno%" 
populacji zwierzyny ma wp&yw na 
prowadzenie gospodarki rolnej, 

opiniowanie rocznego planu 

&owieckiego przez samorz(d rolniczy 
jest zasadne. Ponadto opinia ma 

charakter niewi(!(cy  
w przeciwie'stwie do uzgodnie'. 

 

4.  

Art. 27 ust. 1 Bez rozporz(dzenia wykonawczego 
dotycz(cego kategoryzacji obwodów 
&owieckich nie b$dzie mo!na 
prowadzi" równolegle prac  

dotycz(cych podzia&u województwa 
na obwody &owieckie oraz zaliczania 
obwodów &owieckich do kategorii.  

Krótki okres  na wykonanie podzia&u 
obwodów &owieckich oraz zaliczenia 
obwodów &owieckich do kategorii 
)31.03.2017 r.* uniemo!liwi 
marsza&kowi województwa wys&anie 
do zaopiniowania projektu uchwa&y, 
który nie b$dzie zawiera& wymogów 
wskazanych w art. 27 ust. 4, czyli 

zaliczenia obwodu do jednej z 

kategorii. Rozporz(dzenie 
wykonawcze wejdzie w !ycie w 
terminie pó+niejszym ni! ustawa o 
zmianie ustawy Prawo &owieckie. 
Powo&any przez marsza&ka 
województwa zespó& nie b$dzie 
móg& w zwi(zku z powy!szym 
prowadzi" prac, które zako'cz( si$ 
przygotowaniem projektu uchwa&y. 

Rozporz(dzenia planuje si$ wyda"   
w najszybszym mo!liwym terminie. 
Ze wzgl$du na fakt, !e materia 

zawarta w rozporz(dzeniu  

w  sprawie kategoryzacji obwodów 
&owieckich, zosta&a cz$%ciowo 
przeniesiona do projektu ustawy, 

zachowanie go w mocy do czasu 

wydania nowego jest niemo!liwe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Art. 27 ust.4 Brak zapisu w tym art. lub innym w 

projekcie ustawy o tym kto ma 

sporz(dzi" tzw. Rejestr 
powierzchniowy.  

W projekcie ustawy brak zapisu o 

tym kto ma sporz(dzi" tzw. Rejestr 
powierzchniowy z podzia&em na 
powierzchni$ u!ytkow( na terenie 
konkretnych gmin oraz powierzchni$ 
le%n( z rozbiciem na nadle%nictwa i 
lasów prywatnych z podzia&em na 
gminy. Wydzier!awiaj(cy nie b$dzie 

Uwaga dot. podmiotu 

prowadz(cego rejestr 
powierzchniowy poza zakresem 

nowelizacji. 

Nowelizacja nie wprowadza w 

zakresie danych, którymi dysponuj( 
starostwie zmian w stosunku do 

obowi(zuj(cego stanu prawnego. 

 



 

posiada& danych, które pozwol( 
rozliczy" czynsz dzier!awny obwodu 
&owieckiego z podzia&em na gminy i 
nadle%nictwa. Wzorem art. 8 b ust. 
12 Minister w&a%ciwy do spraw 
%rodowiska winien okre%li" wzór 
rejestru powierzchniowego, 

jednolity do obszaru ca&ego kraju.  

 

 

6.  

Art. 27 ust. 9 pkt 1 

lit. b 

Brak wskazanego w projekcie 

ustawy terminu uzgodnie' projektu 
uchwa&y sejmiku województwa 

Do%wiadczenie z przygotowywania 
poprzedniego podzia&u 
województwa &ódzkiego na obwody 
&owieckie w roku 2009 wskazuje, !e 
uzgodnienia mi$dzy sejmikami 
województw trwa&y od 3 m � cy do 1 

roku. Sytuacja taka doprowadza do 

sytuacji w której organ wysy&aj(cy 
podzia& do uzgodnienia nie mo!e 
przez bardzo d&ugi okres czasu 
prowadzi" prac zwi(zanych z 

podzia&em województwa na obwody 
&owieckie. 

 

Uwaga niezasadna.  

Wydaje si$, !e wystarczaj(cy w tym 
zakresie jest art. 80 a ustawy o 

samorz(dzie województwa. 

 

7.  

Art. 27 ust. 9 pkt 3  Brak wskazanej w projekcie ustawy 

informacji czego maj( dotyczy" 
sk&adane uwagi. 

W projekcie ustawy brak informacji 

o tym, !e uwagi mog( by" sk&adane 
tylko odno%nie wy&(czenia 
nieruchomo%ci z obwodu 
&owieckiego mo!e to doprowadzi" 
do tego, !e w&a%ciciel nieruchomo%ci 
b$dzie sk&ada& uwagi, np. o 
przesuni$cie granicy obwodu 
&owieckiego lub inne. 

Uwaga bezzasadna. Intencj( 
przepisu nie by&o ograniczenie 
sk&adania uwag jedynie do uwag 
odnosz(cych si$ do wy&(czenia 
nieruchomo%ci z obwodu &owieckie.   
Ograniczenia takie by&oby 
niekorzystne dla w&a%cicieli 
nieruchomo%ci wchodz(cych w sk&ad 
obwodu &owieckiego i niezgodne  
i intencj( projektodawcy. 
 

 

 

8.  

Art. 27a ust. 1 Brak informacji o tym z jakich 

%rodków województwo b$dzie 
wyp&aca" odszkodowania. 

W projekcie ustawy winna by" 
podana informacja, !e województwo 
wyp&aca odszkodowania ze %rodków 
finansowych pochodz(cych ze 
Skarbu Pa'stwa. Województwo nie 
posiada %rodków finansowych na 

Nie ma potrzeby wskazywania 

+ród&a finansowania odszkodowa'  
w ustawie � Prawo &owieckie, 
poniewa! kwestie finansowe 
reguluj( odr$bne ustawy. 

 



 

wyp&at$ tych odszkodowa'. 

9.  

Art. 30 ust. 4 Propozycja pozostawienia wska+nika 
przeliczeniowego na poziomie 

wskazanym dotychczas, czyli 0,07 q 

!yta za 1 ha. 

Coraz wi$ksze koszty zwi(zane z 
prowadzeniem gospodarki 

&owieckiej mog( doprowadzi" do 
sytuacji, w której  pozostan( 
obwody &owieckie, które nie b$d( 
wydzier!awiane. Sytuacja taka 
wp&ynie negatywnie na liczebno%" 
zwierzyny grubej oraz drapie!ników 
w tych obwodach. 

Nale!y pami$ta", !e jest to 
maksymalny wska+nik. Dotyczy" on 
b$dzie obwodów &owieckich 
skategoryzowanych jako bardzo 

dobre. Takich obwodów w kraju jest 
bardzo ma&o. Zró!nicowanie 
wska+ników odb$dzie si$ na 
poziomie rozporz(dzenia Ministra 

#rodowiska. 

 

10.  

Art. 42b ust.1 Termin �jednoznaczne okre%lenie 
miejsca wykonywania polowania 

mo!e by" dyskusyjny�. 

Wprowadzenie w projekcie ustawy 

terminu, który z definicji jest 
dyskusyjny mo!e doprowadzi" do 
interpretowania tego przepisu na 

wiele sposobów. Przy polowaniu 
cz$sto nie da si$ jednoznacznie 
okre%li" miejsca wykonywania 
polowania. B$dzie to w zasadniczy 
sposób utrudnia" wykonywanie 
polowania jako elementu 

prowadzenia przez dzier!awc$ lub 
zarz(dc$ obwodu &owieckiego 
gospodarki &owieckiej.  

Wprowadzenie tego przepisu 

gwarantuje bezpiecze'stwo na 
polowaniu indywidualnym. 

Zazwyczaj my%liwi maj( swoje nazwy 
na konkretne rejony &owiska. 
W ten sposób wiadomo kto i gdzie 

wykonuje polowanie. Niemo!liwe 
jest odgórne wskazanie podzia&u 
obwodu &owieckiego na mniejsze 

jednostki. 

 

11.  

Art. 42 da ust. 1 Brak wskazania, kto odpowiada za 

naruszenie zasad selekcji na 

polowaniu tzw. dewizowym, 

wykonywanym przez my%liwych 
zagranicznych. 

W obecnej sytuacji prawnej brak jest 

wskazania, kto odpowiada za 

naruszenie zasad selekcji na 

polowaniu tzw. dewizowym, 

wykonywanym przez my%liwych 
zagranicznych. 

Za wykonywanie polowania przez 

my%liwego cudzoziemca 

odpowiedzialny jest my%liwy 
podprowadzaj(cy, b$d(cy 
przedstawicielem dzier!awcy lub 
zarz(dcy obwodu &owieckiego, który 
wskazuje cudzoziemcowi zwierzyn$ 
do odstrza&u. W takim przypadku 
naruszenie zasad selekcji jest 

praktycznie niemo!liwe. W zwi(zku z 
powy!szym nie ma potrzeby 
okre%lania sankcji dla 
cudzoziemców. 

 

12.  

Art. 4 ust.1 o 

zmianie ustawy � 

Prawo &owieckie 

Wskazany termin 31 marca 2017 r. 

jest niemo!liwy do zachowania przez 
sejmiki województw. 

Z do%wiadczenia, które posiadaj( 
sejmiki województw odno%nie 
przygotowania i realizacji uchwa& 
sejmików województw w sprawie 
podzia&u województw na obwody 

Podzia& ca&ego województwa, 
b$d(cy wynikiem orzeczenia 
Trybuna&u Konstytucyjnego, jako 
dzia&anie o tak du!ym zakresie jest 
dzia&aniem z zasady jednorazowym. 

 



 

&owieckie wynika, !e okres w jakim 
mo!na przeprowadzi" ww. podzia& 
to okres oko&o 18 m-cy. Termin, 

który wskazuje projekt, czyli bior(c 
pod uwag$ proces legislacyjny okres 
oko&o 6 � mcy jest niemo!liwy do 
zachowania. Praca zespo&u 
powo&ywanego przez marsza&ka, 
wysy&anie projektu do uzgodnie' 
)bez podanego terminu przes&ania 
uzgodnie'*, zamieszczenie projektu 
na stronie internetowej, 

rozpatrywanie uwag do projektu 

podzia&u zg&oszonych przez 
w&a%cicieli nieruchomo%ci oraz inne 
prace wskazane projektem ustawy 

uniemo!liwi( wykonanie tego 
zadania w terminie do 31 marca 

2017 r. Zasadnym wydaje si$ 
aneksowanie obecnych umów 
dzier!awnych w ca&ym kraju o okres 

1 roku. Sytuacja taka pozwoli 

sejmikom województw na podj$cie 
uchwa& w realnym terminie, t. j. 31 
marca 2018 roku. 

Nale!y liczy" si$ ze zwi$kszeniem 
obci(!enia pracowników urz$dów 
marsza&kowskich, ale istnieje 
mo!liwo%" czasowego skierowania 
pracowników urz$dów 
marsza&kowskich do wykonywania 

zada' zwi(zanych z podzia&em 
województwa na obwody &owieckie, 

a w ostateczno%ci mo!liwo%" 
wnioskowania do wojewody  

o zapewnienie dodatkowych 

%rodków. Niemniej jednak w 

przedk adanym!na!RM!projekcie!
uwzgl"dniono!uwagi!w!tym!zakresie!
wyd u#aj$c!termin!do!31!marca!2018. 

 

13.  

Brak zapisu Brak zapisu w projekcie ustawy o 

braku mo!liwo%ci wyst$powania o 
odszkodowanie za szkody 

wyrz(dzone przez zwierz$ta &owne 
w przypadku wy&(czenia 
nieruchomo%ci z obwodu 
&owieckiego na wniosek w&a%ciciela 
nieruchomo%ci. 

Sytuacja taka mo!e doprowadzi" do 
parali!u prowadzenia przez 
dzier!awców i zarz(dców obwodów 
&owieckich gospodarki &owieckiej, co 
mo!e wi(za" si$ ze wzrostem stanu 
liczebno%ci populacji zwierzyny 
grubej w obwodach &owieckich 
Mo!e dochodzi" wtedy do 
konfliktów zwi(zanych ze znacznie 
wi$kszymi szkodami &owieckimi. 

Uwaga spoza zakresu nowelizacji 

ustawy. 
 

 



UWAGI W RAMACH UZGODNIE! Z KOMISJ" WSPÓLN" RZ"DU I SAMORZ"DU TERYTORIALNEGO 

 

Wype#niony formularz nale$y przes#a% na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umo$liwiaj&cym edycj'.  

Plik nale!y zapisa" np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; M# udost$pnianiu inf. o %rodowisku � m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytu#     Ustawa o zmianie ustawy � Prawo &owieckie 

Autor   Ministerstwo #rodowiska 

Projekt z dnia 3  czerwca 2016 

  

 

Informacje o zg#aszaj&cym uwagi:   

Urz&d Urz d!Marsza"kowski!Województwa!Ma"opolskiego  za!po#rednictwem!Biura Zwi zku!Województw!RP 

Organizacja samorz&dowa Zwi zek!Województw!RP 

Osoba do kontaktu 
Aneta Helak- $wiechowska 

e-mail Aneta.Helak-Swiechowska@umwm.pl 

tel. 12 63 03 481 
 

Uwagi: 

Lp. 

Cz'(% dokumentu, 
do którego odnosi 
si' uwaga )np. art., 

nr str., rozdzia#* 

Tre(% uwagi )propozycja zmian* Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

stanowiska resortu 

1.  

Art. 27 ust. 3 �Projekt uchwa!y, o której mowa 

w ust. 1 przygotowuje marsza!ek 

województwa� 

Proponuje zast!pi" si# 

nast#puj!cym zapisem: 

�Projekt uchwa!y, o której mowa 

w ust. 1 przygotowuje zarz"d 

województwa� 

Zgodnie z ustaw! o samorz!dzie 
województwa marsza$ek 
województwa nie posiada 
umocowania prawnego do 
przygotowywania projektów 
uchwa$.  

Umocowanie dla marsza'ka 
województwa do przygotowania 
projektu uchwa'y wynika wprost  
z przepisów nowelizacji ustawy � 

Prawo 'owieckie. 
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2.  

art. 27 ust. 7 Marsza!ek województwa 

zaprasza do udzia!u w pracach 

zespo!u, o którym mowa w ust. 5 

z g!osem doradczym, 

przedstawicieli dzier#awców lub 

zarz"dców obwodów !owieckich z 

terenu danego województwa.  

Proponuje si$ zast"pi% 

nast$puj"cym zapisem: 

W Art. 27 ust. 6 w którym wylicza 

si$ sk!ad zespo!u b$d"cego 

organem opiniodawczo- 

doradczym proponuj$ si$ doda%  

pkt 4: � do 5 przedstawicieli  

reprezentuj"cych dzier#awców 

lub zarz"dców obwodów 

!owieckich z danego 

województwa� 

Liczba obwodów $owieckich w 
poszczególnych w 
województwach jest znaczna ( w  
województwie ma$opolskim 
wynosi 254 obwody). 
Zaproszenie do udzia$u w 
pracach reprezentanta dla 
ka%dego dzier%awcy lub zarz!dy 
obwodu $owieckiego b#dzie 
powodowa$o znaczne wyd$u%enie 
procesu podzia$u województwa 
na obwody $owieckie, poprzez 
konieczno&" rozpatrzenia 
przedstawionych wielu (nieraz 
spornych) stanowisk. Dzier%awcy 
lub zarz!dcy obwodów $owieckich 
powinni mie" swoich 
reprezentanta w postaci którzy 
b#d! w stanie przedstawi" 
konkretne spójne stanowiska 
oraz ustalenia dokonane 
pomi#dzy dzier%awcami i 
zarz!dcami s!siednich obwodów 
$owieckich. 

Nale!y pami$ta", !e celem udzia'u 
przedstawiciela dzier!awcy/zarz(dcy 
obwodu 'owieckiego jest doradztwo, 

a nie uzgodnienie projektu uchwa'y. 
Rol( marsza'ka jest moderowanie 
spotkania, natomiast ograniczanie 

udzia'u w procesie do kilku 
podmiotów nie by'oby 
sprawiedliwe. Ponadto, liczba 

obwodów nie przek'ada si$ na liczb$ 
dzier!awców/zarz(dców. 

 

3.  

Art. 27 ust. 9 �Marsza!ek województwa po 

przygotowaniu projektu uchwa!y� 

Proponuje si$ zast"pi% 

nast$puj"cym zapisem: 

�Zarz"d województwa po 

przygotowaniu projektu uchwa!y� 

Zgodnie z ustaw! o samorz!dzie 
województwa marsza$ek 
województwa nie posiada 
umocowania prawnego do 
przygotowywania projektów 
uchwa$. 

Uwaga jw.  

4.  

art. 27 ust. 16 �Sejmik województwa, przed 

podj$ciem uchwa!y, o której 

mowa w ust. 1, kieruje projekt 

uchwa!y do zaopiniowania przez 

zespó!, o którym mowa w ust. 5, i 

Z uwagi na termin posiedze' 
sejmiku tj. raz w miesi!cu, projekt 
uchwa$y winien by" przekazany 
przez Zarz!d Województwa do 
opiniowania z uwagi na 

Zgodnie z ustaw( o samorz(dzie 
województwa sesje sejmiku zwo'uje 
si$ nie rzadziej ni! raz na kwarta', co 
oznacza, !e mo!na równie! cz$%ciej 
ni! co miesi(c. Szczególnie je!eli 
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wprowadza zmiany wynikaj"ce z 

tej opinii�. 

Proponuje zast!pi" si# 

nast#puj!cym zapisem: 

�Zarz"d Województwa, przed 

podj$ciem uchwa!y przez sejmik 

województwa kieruje projekt 

uchwa!y do zaopiniowania przez 

zespó!, o którym mowa w ust. 5, i 

wprowadza zmiany wynikaj"ce z 

tej opinii�. 

przyspieszenie prac zwi!zanych 
z ewentualnymi uwagami.    

sytuacja tego wymaga. 

5.  

Art. 4 ust. 2 �Podzia! województw na obwody 

!owieckie oraz zaliczenia 

obwodów !owieckich do 

poszczególnych kategorii 

dokonane przed dniem wej&cia w 

#ycie niniejszej ustawy 

zachowuj" wa#no&% do dnia 

wej&cia w #ycie pierwszych 

uchwa!, art. 27 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejsz" ustaw", nie 

d!u#ej jednak ni# do dnia 31 

marca 2017 r.� 

Proponuje zast!pi" si# 

nast#puj!cym zapisem: 

�Podzia! województw na obwody 

!owieckie oraz zaliczenia 

obwodów !owieckich do 

poszczególnych kategorii 

dokonane przed dniem wej&cia w 

#ycie niniejszej ustawy 

zachowuj" wa#no&% do dnia 

Zaproponowany termin do 31 
marca 2017 r. jest terminem 
niemo%liwym do zachowania. 
Proces opiniowania projektu 
uchwa$y podzia$u na obwody 
$owieckie jest bardzo 
czasoch$onny oraz obszerny ze 
wzgl#du na znaczn! liczb# osób, 
które maj! mo%liwo&" zg$aszania 
uwag. Ponadto okre&lona w 
projekcie nowelizowanej ustawy 
procedura post#powania przy 
projekcie przedmiotowej uchwa$y 
jak równie% potencjalna 
konieczno&" jest wielokrotnego 
opiniowania/ uzgodnienia przez 
zespó$ powo$ywany przez 
marsza$ka województwa jak 
równie% przez pozosta$e organy/ 
strony (w tym sejmiki województw 
o&ciennych)  powoduj!, %e 
zaproponowany przez 
ustawodawc# termin jest 
niemo%liwy do dochowania tym 
bardziej, %e nie mo%na wyra*nie 
okre&li" ile czasu zajmie proces 
legislacyjny ustawy o zmianie 

Termin ten wynika z konieczno%ci 
dokonania tych czynno%ci do 
rozpocz$cia 'owieckiego roku 
gospodarczego 2017/2018 i 

jednocze%nie zapewnienia ci(g'o%ci 
prowadzenia gospodarki 'owieckiej. 
Art. 27 ust. 1 po 18 miesi(cach od 
opublikowania wyroku TK, dnia 21 

stycznia 2016 r. utraci' moc 
obowi(zuj(c(. Od tej chwili 
jakiekolwiek zmiany granic obwodu 

'owieckiego s( niemo!liwe. Dlatego 
nale!y d(!y" do jak najszybszego 
dokonania podzia'u kraju na 
województwa. Niemniej jednak w 

przedk$adanym na RM projekcie 
uwzgl#dniono uwagi w tym zakresie 
wyd$u%aj!c termin do 31 marca 2018. 
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wej&cia w #ycie pierwszych 

uchwa!, art. 27 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejsz" ustaw", nie 

d!u#ej jednak ni# do dnia 31 

grudnia 2017 r.� 

ustawy- Prawo $owieckie. Proces 
opiniowania Uchwa$y przez 
Sejmiki o&cienne wynosi ok. 3 
miesi!ce. Opiniowanie, 
wnoszenie uwag przez strony 
oraz rozpatrzenie ewentualnych 
uwag zgodnie z zapisami 
projektu uchwa$y wynosi ok. 93 
dni. A zatem wskazany pow. 
termin nie jest mo%liwy do 
spe$nienia z uwagi na prace 
zwi!zane z procedowaniem 
uchwa$y które mog! trwa" 6 
miesi#cy bez powtórnego 
opiniowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o projekcie: 

Tytu  Projekt ustawy � Prawo !owieckie 

Autor   Minister "rodowiska 

Projekt z dnia czerwiec 2016 r. 
 

Informacje!o!zg aszaj"cym!uwagi:   

Urz d Urz#d Marsza!kowski Województwa Podlaskiego 

Organizacja 

samorz dowa 
Zwi#zek Województw RP 

Osoba do kontaktu 
 

e-mail 
 

tel. 
 

 

Uwagi: 

Lp. 

Cz#$%!dokumentu,!

do!którego!odnosi!

si#!uwaga!(np.!art.,!

nr!str.,!rozdzia ) 

Tre$%!uwagi!(propozycja!zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

stanowiska resortu 

1.  

Art. 27 a pkt 1 Art. 27a pkt 1 w!a"ciciel lub 

u#ytkownik wieczysty 

nieruchomo"ci mo#e #$da%  

od województwa 

odszkodowania za 

poniesion$ rzeczywist$ 

szkod&  

Zgodnie z tre"ci$ art. 49 ust. 1 

ustawy o dochodach 

jednostek samorz$du 

terytorialnego (Dz. U. z 

2015 r. poz. 513), jednostka 

samorz$du terytorialnego 

wykonuj$ca zadania 

zlecone z zakresu 

administracji rz$dowej oraz 

St$d zobowi$zanie samorz$du 
województwa do zabezpieczenia 
"rodków finansowych w ramach 
ewentualnych post&powa' 
odszkodowawczych, jest niedorzeczne 
i niezgodne z obowi$zuj$cym prawem.  
Zadanie powy#sze powinno by% 
finansowane ze "rodków 
pochodz$cych z bud#etu pa'stwa.  
Niezgodnym z prawem by!oby 
finansowanie ww. odszkodowa' 
wyp!aconych w ramach realizacji 
zadania zleconego z zakresu 
administracji rz$dowej ze "rodków 
pochodz$cych z bud#etu pa'stwa. 

Projekt ustawy � Prawo 

 owieckie!nie!wskazuje!wprost!

"ród a!finansowania!

odszkodowa# wyp acanych!

w a$cicielowi lub 

u%ytkownikowi!wieczystemu!

nieruchomo$ci od 

województwa. 

Zasady!finansowania!reguluj&!

odr'bne!przepisy. 

 



inne zadania zlecone 

ustawami otrzymuje z 

bud#etu pa'stwa dotacje 

celowe w wysoko"ci 

zapewniaj$cej realizacj& 

tych zada'. 
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+Informacja o projekcie: 

Tytu# Projekt ustawy � Prawo  owieckie 

Autor   Minister!"rodowiska 

Projekt z dnia czerwiec 2016 r. 
 

Informacje o zg#aszaj&cym uwagi:   

Urz d Urz#d!Marsza kowski!Województwa!Podkarpackiego!w!Rzeszowie!za!po$rednictwem!Biura!Zwi#zku!Województw!RP 

Organizacja 

samorz dowa 
Zwi#zek!Województw!RP 

Osoba do kontaktu 
Zbigniew Krysa 

e-mail z.krysa@podkarpackie.pl 

tel. 0-17 747 6712 
 

Uwagi: 

Lp. 

Cz'(% dokumentu, 
do którego odnosi 
si' uwaga )np. art., 

nr str., rozdzia#* 

Tre(% uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

stanowiska resortu 

1. 

Str. nr art. 8. Po ust.6 dodaje si! ust. 6a w 

brzmieniu �6a. 

Inwentaryzacja zwierzyny  

jest sporz"dzana przy 

udziale przedstawiciela 

w#a$ciwej izby rolniczej i 

przedstawiciela w#a$ciwych 

wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) 

Roczne plany #owieckie s" 
opiniowane przez przedstawicieli 
wymienionych w ust. 6a dlatego 
te% powinni mie& przekonanie, i% 
inwentaryzacja jest 
przeprowadzona rzetelnie i 
zawiera prawdziwe dane. 

Propozycja niezasadna. Roczne 
plany #owieckie s" zatwierdzane 
przez nadle$niczego lub w 
przypadku obwodów wy#"czonych 
z wydzier%awienia regionalnego 
dyrektora Lasów Pa'stwowych, 
którzy dbaj", aby liczebno$& 
zwierzyny by#a okre$lona 
rzetelnie. Ponadto przedstawiciele 
Lasów Pa'stwowych aktywnie 
bior" udzia# w akcjach terenowych 
inwentaryzacji, dzi!ki czemu 
zapewniona jest rzetelno$& 
przeprowadzonych dzia#a'.  
Anga%owanie wskazanych  
w uwadze podmiotów w etap 
inwentaryzacji zwierzyny 
nak#ada#by na nich dodatkowe 
obci"%enia administracyjne, 
konieczno$& pracy w weekend itp. 
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Ponadto istniej" takie metody 
szacowania liczebno$ci, które nie 
odbywaj" si! w formie 
jednodniowego wyj$cia w teren 
(np. ca#oroczne obserwacje).  

2. 

Str. nr 11,  w art. 
15.  

Ust. 4, pkt. 4) otrzymuje 

brzmienie � 4) 700 z# za 

sztuk! w przypadku dzika;� 

Dziki w obecnym czasie w 
województwie podkarpackim 
wyrz"dzaj" bardzo du%e szkody w 
uprawach i p#odach rolnych 
(Samorz"d Województwa 
Podkarpackiego, ze $rodków 
Bud%etu Pa'stwa za 2016 r. 
wyp#aci# ponad 1,8 mln z# 
odszkodowa', oraz wyda# ponad 1 
mln z# ze swojego bud%etu na  
szacowanie i  obs#ug! zadania), 
bytowanie ich przesun!#o si! z 
terenów le$nych w tereny upraw 
rolnych, tereny wiejskie i miejskie. 
Dzik jest zwierz!ciem le$nym i dla 
tego  poza terenami le!nymi 
powinien by& traktowany jak 
szkodnik. Karanie rolnika (cz!sto 
biednego emeryta), który w akcie 
desperacji zlikwiduje powoduj"ce 
wielokrotnie wy%sze szkody od 
tego ile jest warty i ile sam potrafi 
zje$& jest ze wzgl!dów 
spo#ecznych nie etyczne. Obecnie 
w województwie podkarpackim 
populacja dzika wyrz"dza tak du%e 
szkody, %e zagra%aj" one bytowi 
ekonomicznemu gospodarstw 
rolnych. 

Uwaga niezrozumia#a. Przepis 
dotyczy ekwiwalentu, jaki musi 
ui$ci& osoba, która pozyska#a 
dany gatunek zwierzyny 
niezgodnie z prawem, czyli 
sk#usowa#a. Obni%anie tej 
warto$ci z 2300 z# do 700 z# mo%e 
zach!ca& do nielegalnego 
pozyskiwania zwierzyny 
(k#usownictwa). 
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3. 

Str. nr 13, art. 26. Pkt. nr 6) ma#o precyzyjny zapis  W celu unikni!cia nieporozumie' 
(z ko#ami #owieckimi czy rolnikami) 
przy okre$laniu terenów 
wy#"czonych, oraz ujednolicenia 
podej$cia w ca#ym kraju zapisy 
okre$laj"ce tereny wy#"czone w 
terenach wiejskich powinny by& 
bardziej precyzyjne, np.: 

- odleg#o$& od budynków czy 
ogrodze' trwa#ych, 

- czy jeden, dwa lub trzy domy 
mieszkalny wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi, powinieny 
stanowi& teren wy#"czony. 

Zaproponowane w projekcie 
ustawy brzmienie art. 26. w 
kwestii terenów zaj!tych przez 
miejscowo$ci niezaliczane do 
miast si! nie zmienia, czyli 
zachowane jest sformu#owanie, 
które funkcjonuje obecnie.  
 
 

 

4. 

Str. nr 36 i 37,    
Art. 4. 

 W pkt. nr 1 i 2 data: 31 marca 

2017 r. powinna by& 

zast"piona dat" 31 grudnia 

2017 r. 

Ze wzgl!dów na ogrom prac i 
uzgodnie' podany termin jest nie 
realistyczny. 

Z zasady jest to dzia#anie 
jednorazowe. Mo%liwe jest 
tymczasowe delegowanie 
pracowników urz!du do tego 
zadania w ramach struktury 
organizacyjnej, by zd"%y& do tego 
czasu. Okre$lony w projekcie 
ustawy termin wynika z faktu, %e 1 
kwietnia rozpoczyna si! #owiecki 
rok gospodarczy i do tego czasu 
w celu zapewnienia prawid#owej 
gospodarki #owieckiej nale%y 
dokona& podzia#u kraju na 
obwody #owieckie. Niemniej 
jednak w przedk#adanym na RM 
projekcie uwzgl!dniono uwagi w 
tym zakresie wyd#u%aj"c termin 
do 31 marca 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGI W RAMACH UZGODNIE! Z KOMISJ" WSPÓLN" RZ"DU I SAMORZ"DU TERYTORIALNEGO 

 

Wype#niony formularz nale$y przes#a% na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umo$liwiaj&cym edycj'.  

Plik nale!y zapisa" np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; M# udost$pnianiu inf. o %rodowisku � m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytu# Ustawa o zmianie ustawy Prawo &owieckie 

Autor   Ministerstwo #rodowiska 

Projekt z dnia 3 czerwca 2016 r. 

Informacje o zg#aszaj&cym uwagi:   

Urz&d Urz d!Marsza"kowski!Województwa!Wielkopolskiego w Poznaniu za!po#rednictwem!Biura!Zwi zku!Województw!RP 

Organizacja samorz&dowa Zwi zek!Województw!RP 

Osoba do kontaktu 

Ewa!G"uszak 

Jolanta!Gliszczy$ska 

Magdalena!Niew%g"owska 

e-mail ewa.gluszak@umww.pl;; jolanta.gliszczynska@umww.pl; magdalena.nieweglowska@umww.pl 

tel. 61/6266515; 61/6266534; 61/6266516 
 

Uwagi: 

Lp. 

Cz'(% dokumentu, 
do którego odnosi 
si' uwaga )np. art., 

nr str., rozdzia#* 

Tre(% uwagi )propozycja zmian* Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

stanowiska resortu 

1.  

Art.1 .13) art.27 ust 

9 pkt 1) a) i w 

nawi'zaniu do ust. 6 

Niezrozumia&y jest zapis o 
konieczno%ci wyst'pienia o opini$ 
do projektu uchwa&y o podziale na 

obwody &owieckie oraz zaliczenia 
obwodów &owieckich do 
odpowiedniej kategorii - do 

w&a%ciwego dyrektora regionalnej 
dyrekcji Pa(stwowego 
Gospodarstwa Le%nego Lasy 
Pa(stwowe i Polskiego Zwi'zku 
)owieckiego.  

Przedstawiciele w&a%ciwego 
dyrektora regionalnej dyrekcji 

Pa(stwowego Gospodarstwa 
Le%nego Lasy Pa(stwowe i Polskiego 
Zwi'zku )owieckiego wchodz' w 
sk&ad zespo&u opiniodawczo-

doradczego i na etapie projektu 

uchwa&y o podziale na obwody 
&owieckie oraz zaliczenia obwodów 
&owieckich do odpowiedniej 
kategorii wyra!aj' ju! swoje opinie 

w trakcie prowadzonych prac.  

Przepis przewidziany dla 

zapewnienia w&a%ciwej konstrukcji 
ostatecznej wersji projektu uchwa&y 
o podziale na obwody &owieckie oraz 
zaliczenia obwodów do 
odpowiedniej kategorii. Istnieje 

potrzeba dodatkowego 

zaopiniowania ostatecznej wersji 

projektu przez PGLLP oraz PZ). 

 

2.  

Art. 1. 13) art.27 ust 

9 pkt 1) b) 

Brak jednoznacznego okre%lenia w 
jakiej formie powinny by" dokonane 
uzgodnienia. 

Z tre%ci artyku&u nie wynika w jakiej 
formie powinny by" sporz'dzone 

wymagane uzgodnienia. 

Form$ uzgodnienia pozostawia si$  
w gestii podmiotu wyst$puj'cego  
o uzgodnienie. 

 

3.  

Art. 1. 13) art.27 ust 

9 pkt. 5) 

Projekt zak&ada zbyt krótki termin na 
rozpatrzenie przez marsza&ka 
wszystkich zg&oszonych uwag.  

W województwie wielkopolskim s' 
502 obwody &owieckie i przy 
za&o!eniu, !e z ka!dego obwodu 
&owieckiego zg&oszona zostanie tylko 
jedna uwaga � konieczne b$dzie 

W obecnej sytuacji nie jest mo!liwe 
okre%lenie poziomu zainteresowania 
w&a%cicieli nieruchomo%ci 
opiniowaniem podzia&u 
województwa na obwody.  
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rozpatrzenie 502 wniosków o 
wprowadzenie zmian w projekcie 

uchwa&y o podziale na obwody 

&owieckie oraz zaliczenia obwodów 
&owieckich do odpowiedniej 
kategorii. Wprowadzenie zmian 

wi'!e si$ ka!dorazowo z 
wykonaniem nowej mapy obwodu 

&owieckiego i rejestru 
powierzchniowego tego obwodu.  

4.  

Art. 1. 13) art.27 ust 

15), 16) i 17) 

Przepisy wynikaj'ce z ust. 15, 16 i 17 
wymagaj' doprecyzowania.  

Proponowane brzmienie przepisów 
jest niejednoznaczne. 

Nie jest jasne na czym polega 

niejednoznaczno%" przepisów i jaka 
jest propozycja ich doprecyzowania 

 

5.  

Art. 1. 14) art.27a. 1 Proponowany zapis w sposób 
zasadniczy ogranicza mo!liwo%ci 
decyzyjne województwa w zakresie 

uwzgl$dniania uwag w&a%cicieli lub 
u!ytkowników wieczystych 
nieruchomo%ci, a dotycz'cych 
wy&'czenia tej nieruchomo%ci z 
obwodu &owieckiego i jednocze%nie 
nak&ada na województwo wyp&at$ 
odszkodowania za poniesion' 
rzeczywist' szkod$.  

Zapis ten nak&ada na województwo 

nieuzasadnion' konieczno%" wyp&aty 
odszkodowa( ze %rodków bud!etu 
województwa. Jest to sprzeczne z 

art. 7 obowi'zuj'cej ustawy Prawo 
&owieckie, bowiem przedmiotowe 

zadanie jest zadaniem z zakresu 

administracji rz'dowej i winno by" 
finansowane z bud!etu pa(stwa.  

Przes&anki do uwzgl$dnienia uwag 

odno%nie wy&'czenia nieruchomo%ci 
z obwodu &owieckiego zawarte s'  w 
art. 27 ust. 13.   

*ród&o finansowania wyp&aty 
odszkodowa( nie mo!e zosta" 
wskazane w ustawie � Prawo 

&owieckie, poniewa!  kwestie 
finansowe reguluj' odr$bne 
przepisy. 

 

 

6.  

Art. 4. 1. i 2. Zaproponowany w art. 4. 1. i 2 

projektu ustawy termin podj$cia 
przez sejmik województwa uchwa& o 
podziale na obwody &owieckie oraz 
zaliczenia obwodów &owieckich do 
odpowiedniej kategorii �nie pó+niej 
ni! do dnia 31 marca 2017 r.� jest 

zbyt krótki i niemo!liwy do 
zachowania.  

Proponowana procedura dokonania 

podzia&u województwa na obwody 
&owieckie oraz zaliczenie tych 

obwodów do odpowiedniej kategorii 
jest bardzo rozbudowana i wymaga 

wielu uzgodnie( i opinii, których 
uzyskanie dla 502 obwodów 
&owieckich jest bardzo czasoch&onne. 
Zaproponowany termin wykonania 

tak trudnego zadania jest nierealny i 

niemo!liwy do zachowania.  

Termin ten wynika z konieczno%ci 
dokonania tych czynno%ci do 
rozpocz$cia &owieckiego roku 
gospodarczego 2017/2018 i 

jednocze%nie zapewnienia ci'g&o%ci 
prowadzenia gospodarki &owieckiej. 
Art. 27 ust. 1 po 18 miesi'cach od 
opublikowania wyroku TK, dnia 21 

stycznia 2016 r. utraci& moc 
obowi'zuj'c'. Od tej chwili 
jakiekolwiek zmiany granic obwodu 

&owieckiego s' niemo!liwe. Dlatego 
nale!y d'!y" do jak najszybszego 
dokonania podzia&u kraju na 
województwa. Niemniej jednak w 

przedk adanym!na!RM!projekcie!
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uwzgl"dniono!uwagi!w!tym!zakresie!
wyd u#aj$c!termin!do!31!marca!2018. 

 

 



UWAGI W RAMACH UZGODNIE! Z KOMISJ" WSPÓLN" RZ"DU I SAMORZ"DU TERYTORIALNEGO 

 

Wype#niony formularz nale$y przes#a% na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umo$liwiaj&cym edycj'.  

Plik nale!y zapisa" np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; M# udost$pnianiu inf. o %rodowisku � m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytu# ustawa o zmianie ustawy � Prawo &owieckie 

Autor    

Projekt z dnia 3 czerwca 2016 r. 

 

Informacje o zg&aszaj'cym uwagi:   

Urz&d 
 

Urz d!Marsza"kowski!Województwa!Zachodniopomorskiego!za!po#rednictwem!Biura!Zwi zku!Województw!

RP 

Organizacja samorz&dowa Zwi zek!Województw!RP 

Osoba do kontaktu 
Marek Szczepanik 

e-mail mszczepanik@wzp.pl 

tel. 91/44 10 226 

 

Uwagi: 

Lp. 

Cz'(% dokumentu, 
do którego odnosi 
si' uwaga )np. art., 

nr str., rozdzia#* 

Tre(% uwagi )propozycja zmian* 

 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie 

do stanowiska 

resortu 

1.  

Art. 5 ust. 1 pkt 1 Proponuje si$ wykre%li" fragment 
zapisu: �w tym p&ow'�  

Wszystkie gatunki zwierz't zaliczane 
do zwierzyny p&owej s' zwierzyn' 
grub' 

Nie ka!da zwierzyna gruba jest p&ow', 
np. dzik. Rozró!nienie jest  istotne, 
poniewa! ustawa � Prawo &owieckie 
przewiduje odr$bne regulacje dla 
zwierzyny p&owej, np. prawid&owo%" 
odstrza&u samców zw. p&owej. 

 

2.  

Art. 5 ust. 1 pkt 2 Proponuje si$ wykre%li" fragment 
zapisu: �w tym drapie!niki� 

Wszystkie drapie!niki znajduj'ce si$ na 
li%cie zwierz't &ownych zaliczane s' do 
zwierzyny drobnej 

Nie ka!da zwierzyna drobna jest równie! 
drapie!nikiem.  Rozró!nienie jest 
istotne, poniewa! ustawa przewiduje dla 
drapie!ników odr$bne regulacje, np. 
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mo!liwo%" prowadzenia od&owów  w 

pu&apki !ywo&owne.  

3.  

Art. 27 ust. 4 Dane obwodów &owieckich zawarte w 
projekcie uchwa&y w sprawie podzia&u 
województwa na obwody &owieckie 
b$d' niewystarczaj'ce do ; 1. 
okre%lenia który starosta jest w&a%ciwy 
do wydzier!awienia obwodu, 

2.  prawid&owego ustalenia i rozliczenia 
czynszu dzier!awnego oraz 
ekwiwalentu 

 

Projektowany art. 31 ust. 1 nak&ada na 
wydzier!awiaj'cych obowi'zek 
rozliczenia czynszu dzier!awnego 
mi$dzy nadle%nictwami i gminami.  
Zgodnie z projektem do obliczania 

czynszu dzier!awnego oraz 
ekwiwalentu wykorzystuje si$ %redni' 
cen$ skupu !yta b$d'c' podstaw' do 
obliczenia podatku rolnego, ustalon' w 
uchwale rady gminy (zgodnie z tre%ci' 
art. 30 ust. 4). Co za tym idzie, aby 

prawid&owo naliczy"  w/w nale!no%ci 
nale!y zna" powierzchni$ ca&kowit' 
obwodu &owieckiego w rozbiciu na 
poszczególne gminy oraz powierzchni$ 
obwodu &owieckiego po uwzgl$dnieniu 
wy&'cze) o których mowa w art. 26, 
tak!e w rozbiciu na poszczególne 
gminy. Ponadto !eby prawid&owo 
podzieli" czynsz lub ekwiwalent 

pomi$dzy nadle%nictwa i gminy trzeba 
zna" powierzchni$ gruntów 
poszczególnych nadle%nictw w rozbiciu 
na gminy,  oraz gruntów za które 
czynsz przypada gminom w rozbiciu na 

poszczególne gminy. Dane te podmioty 
odpowiedzialne za naliczanie i 

rozliczanie czynszu dzier!awnego i 
ekwiwalentu powinny pozyska" z 
uchwa&y w sprawie podzia&u 
województwa na obwody &owieckie.  
Proponuje si$ zatem !eby art.27 ust.4 
pkt.6 brzmia&; 
6*powierzchnia gruntów le%nych 
ogó&em w tym; 
 a*  lasy pa)stwowe w rozbiciu na 
poszczególne nadle%nictwa i w ramach 

Nowelizacja nie wprowadza w zakresie 

danych, którymi dysponuj' starostowie 

zmian w stosunku do obowi'zuj'cego 
stanu prawnego. 
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nadle%nictw na poszczególne gminy, 
b* lasy niepa)stwowe w rozbiciu na 
poszczególne gminy 

6a* powierzchnia pozosta&ych gruntów 
ogó&em i  w rozbiciu na poszczególne 
gminy; 

Bez tych danych starostowie nie 

nalicz' i nie rozdziel' czynszu w sposób 
okre%lony w art.30 ust. 2 i 30 ust.4 

 

4.  

Art. 27 ust.. 6 Proponowany zapis jest niejasny, 

nale!a&oby go doprecyzowa" 

Zgodnie z projektem marsza&ek 
przygotowuj'c projekt uchwa&y w 
sprawie podzia&u województwa na 
obwody &owieckie ma powo&ywa" 
zespó& doradczy w sk&ad którego ma 
wchodzi" m.in. przedstawiciel 
dyrektora regionalnej dyrekcji 

Pa)stwowego Gospodarstwa Le%nego 

Lasy Pa)stwowe oraz przedstawiciel 
Polskiego Zwi'zku +owieckiego. Zapis 
ten nie rozstrzyga, czy zespó& doradczy 
mo!e by" rozszerzony o kolejne osoby 
w przypadku kiedy na terenie 

województwa znajduje si$ wi$cej ni! 
jedna regionalna dyrekcja Lasów 
Pa)stwowych lub wi$cej ni! jeden 
zarz'd okr$gowy Polskiego Zwi'zku 
+owieckiego (np. w przypadku 
województwa zachodniopomorskiego 
mamy do czynienia z sytuacj' w której 
obwody &owieckie na terenie 
województwa podlegaj'  pi$ciu 
zarz'dom okr$gowym Polskiego 
Zwi'zku +owieckiego i trzem 
dyrekcjom Pa)stwowego 
Gospodarstwa Le%nego Lasy 
Pa)stwowe* 

Uwaga uwzgl$dniona. 
 

 

5.  
Art. 27 ust. 1 do 19 Procedura przygotowywania 

projektów uchwa& w sprawie 
Wprowadzenie postulowanych zmian 

oznacza konieczno%" uzgadniania 
Udzia& w&a%cicieli nieruchomo%ci wynika 
z wyroku TK i konieczno%ci 
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podzia&ów województw na obwody 
&owieckie jest zbyt z&o!ona i w praktyce 
skrajnie trudna  do przeprowadzenia. 

podzia&u województwa na obwody 
&owieckie z wielokrotnie wi$ksz' ni! 
obecnie liczb' podmiotów, co musi 
prze&o!y" si$ na znacz'ce wyd&u!enie 
procedury zmierzaj'cej do dokonania 

podzia&u województwa na obwody 
&owieckie. 

poszanowania prawa w&asno%ci, nawet 
kosztem wyd&u!enia czasu trwania ca&ej 
procedury. 

Podkre%lenia wymaga, !e jest to 
dzia&anie jednorazowe.  

6.  

Art. 27 ust. 9 pkt 5 Termin 30 dni na rozpatrywanie uwag 

jest zbyt krótki 
Termin 30 dni na rozpatrzenie przez 

marsza&ka uwag , które mo!e wnie%" 
ka!dy (projekt ustawy nie definiuje kto 
jest uprawniony do wnoszenia uwag 

do projektu uchwa&y*  jest zbyt krótki, 
bior'c pod uwag$ fakt, i! liczba 
uprawnionych do wnoszenia uwag 

równa jest de facto liczbie 
mieszka)ców województwa. 

 Z zasady jest to dzia&anie jednorazowe. 
Mo!liwe jest tymczasowe delegowanie 
pracowników urz$du do tego zadania w 
ramach struktury organizacyjnej, by 

zd'!y" w za&o!onym terminie. 

 

7.  

Art. 27 ust. 4 pkt 2 i 

3 

Umieszczanie oddzielnych map z 

oznaczeniem granic poszczególnych 
obwodów &owieckich oraz map z 
oznaczeniem wy&'cze)  o których 
mowa w art. 26 spowoduje znacz'ce 
zwi$kszenie obj$to%ci uchwa& w 
sprawie podzia&u województw na 
obwody &owieckie, nie przyczyniaj'c 
si$ jednocze%nie znacz'co do 
upowszechnienia wiedzy o granicach 

obwodów &owieckich i granicach 
obszarów nie wchodz'cych w sk&ad 
obwodów &owieckich. 

Za&'cznik do obowi'zuj'cej uchwa&y 
sejmiku województwa  
zachodniopomorskiego w sprawie 

podzia&u województwa 
zachodniopomorskiego na obwody 

&owieckie, zawieraj'cy jedynie dane 
powierzchniowe obwodów &owieckich 
oraz opisy granic tych obwodów liczy 
124 strony (granice obwodów 
&owieckich s' uj$te w uchwale w 
formie oddzielnego za&'cznika � mapy 

z oznaczeniem granic wszystkich 

obwodów &owieckich na terenie 
województwa*. Je%li art. 27 ust. 4 
zostanie przyj$ty w ustawie w 
proponowanym kszta&cie oznacza to 
konieczno%" do&'czenia do tre%ci 
uchwa&y przynajmniej dwóch map do 
ka!dego obwodu &owieckiego, czyli � w 

przypadku województwa 
zachodniopomorskiego � zwi$kszenia 

Okre%lenie w sposób niebudz'cy 
w'tpliwo%ci co znajduje si$ w obwodzie 
&owieckim, a co nie, jest niezwykle 

istotne dla dzier!awców i zarz'dców 
obwodów &owieckich. W zwi'zku  
z faktem, !e gospodarka &owiecka 
prowadzona jest wy&'cznie w obwodach 
&owieckich, nieprecyzyjne  wskazanie 

wy&'cze) z obwodu &owieckiego 

nara!a&oby my%liwych na zarzut 
k&usownictwa i rodzi&oby potencjalne 
konflikty z w&a%cicielami nieruchomo%ci 
wy&'czonych z obwodu. 
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obj$to%ci uchwa&y w sprawie podzia&u 
województwa na obwody &owieckie o 
blisko 600 stron (przy za&o!eniu !e 
ka!da z map dla obwodu &owieckiego 
znajdzie si$ na jednej stronie*. Nale!y 
zwróci" uwag$ tak!e na fakt, !e 
naniesienie na map$ o formacie A4 
wy&'cze) o których mowa w art. 26 
równie! nie pozwoli jednoznacznie 
rozstrzyga", czy dana powierzchnia 
wchodzi/nie wchodzi w sk&ad obwodu 
&owieckiego (skala b$dzie zbyt ma&a, by 
wystarczy&a do zidentyfikowania 
obszarów wy&'czonych o niewielkiej 
powierzchni, wy&'czonych z obwodów 
&owieckich np. na wniosek w&a%cicieli*.  

8.  

Art. 27a ust. 1 Proponowany zapis nie wskazuje z 

jakich %rodków mia&oby by" wyp&acane 
odszkodowanie za poniesion' szkod$. 

Nale!a&oby uszczegó&owi" zapis o 
jednoznaczne wskazanie z jakich 

%rodków mia&oby by" wyp&acane 
odszkodowanie za poniesion' szkod$, 
przy czym � uznaj'c, !e administracja 
w zakresie &owiectwa jest zadaniem 
sprawowanym przez samorz'd 
województwa jako zadanie z zakresu 

administracji rz'dowej � nale!a&oby 
wskaza", !e odszkodowanie winno by" 
wyp&acane ze %rodków bud!etu 
pa)stwa. 

Wskazywanie w ustawie � Prawo 

&owieckie -róde& finansowania  
odszkodowa) nie jest zasadne, 
poniewa! kwestie finansowania reguluj' 
odr$bne przepisy. 

 

9.  

Art. 4 ust. 1 i 2, 

strona 36 

Proponowany w projekcie ustawy o 

zmianie ustawy  Prawo &owieckie 
termin wydania uchwa& w sprawie 
podzia&u województw na obwody 
&owieckie do 31 marca 2017 r. jest 
niemo!liwy do dotrzymania z uwagi na 
z&o!ono%" procedury. Co za tym idzie 
okre%lenie terminu utraty wa!no%ci 
uchwa& w sprawie podzia&u 
województw na obwody &owieckie 
winno by" bardziej odsuni$te w czasie 

Termin wydania uchwa& w sprawie 

podzia&u województw na obwody 
&owieckie powinien zosta" znacz'co 
wyd&u!ony. Natomiast obowi'zuj'ce 
obecnie uchwa&y w sprawie podzia&u 
województw na obwody &owieckie 
winny pozostawa" w mocy do czasu 
przyj$cia nowych podzia&ów 
województw na obwody &owieckie. 

Jednocze%nie wobec ryzyka nie 
podj$cia uchwa& przed up&ywem 31 

Termin ten wynika z konieczno!ci 
dokonania tych czynno!ci do rozpocz"cia 
#owieckiego roku gospodarczego 
2017/2018 i jednocze!nie zapewnienia 
ci$g#o!ci prowadzenia gospodarki 
#owieckiej. 
Art. 27 ust. 1 po 18 miesi$cach od 
opublikowania wyroku TK, dnia 21 
stycznia 2016 r. utraci# moc 
obowi$zuj$c$. Od tej chwili jakiekolwiek 
zmiany granic obwodu #owieckiego s$ 
niemo%liwe. Dlatego nale%y d$%y& do jak 
najszybszego dokonania podzia#u kraju 
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(zgodnie z projektem okre%lono ten 
termin na 31 marca 2017 r.) 

 

marca 2017 r  nale!a&oby uregulowa" 
w przepisach przej%ciowych kwestie 
dotycz'ce mo!liwo%ci przed&u!enia 
aneksem dotychczasowych umów 
dzier!awy obwodów &owieckich. 
Wi$kszo%" z nich  wygasa bowiem z 

dniem 31 marca 2017 r.  

na obwody #owieckie. Niemniej jednak w 
przedk#adanym na RM projekcie 
uwzgl"dniono uwagi w tym zakresie 
wyd#u%aj$c termin do 31 marca 2018. 

 

10.  

Art. 26a W przypadku wej%cia w !ycie ustawy o 
zmianie ustawy Prawo &owieckie 
konieczne b$dzie przeprowadzenie 
kategoryzacji obwodów &owieckich wg 
zasad okre%lonych w znowelizowanej 
ustawie. Je!eli zatem ustawa wejdzie 
w !ycie 1 stycznia 2017 r. to 
kategoryzacja b$dzie musia&a zosta" 
przeprowadzona natychmiast, z uwagi 

na fakt, !e w projekcie ustawy 
zapisano i! do 31 marca 2017 r. 
marsza&kowie województw maj' 

przygotowa" projekty uchwa& w 
sprawie podzia&u województw na 
obwody &owieckie, zawieraj'ce m.in. 
kategori$ obwodu &owieckiego. W 
praktyce mo!e to by" kolejny czynnik 
uniemo!liwiaj'cy przygotowanie 
projektów uchwa& w sprawie podzia&u 
województw na obwody &owieckie w 

zak&adanym w projekcie ustawy 
terminie. Z ko)cem marca 2017 r. 
ko)czy si$ tak!e wi$kszo%" umów 
dzier!awy obwodów &owieckich. 

Nale!a&oby umo!liwi" wykorzystanie 
do przygotowania uchwa& w sprawie 
podzia&u województw na obwody 
&owieckie kategoryzacji obwodów 
&owieckich przeprowadzonej 
bezpo%rednio przed wej%ciem w !ycie 
znowelizowanej ustawy. 

Rozporz'dzenia planuje si$ wyda"   
w najszybszym mo!liwym terminie. Ze 
wzgl$du na fakt, !e materia zawarta  
w rozporz'dzeniu  
w  sprawie kategoryzacji obwodów 
&owieckich, zosta&a cz$%ciowo 
przeniesiona do projektu ustawy, 

zachowanie go w mocy do czasu 

wydania nowego jest niemo!liwe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie uwag zg!oszonych w trakcie konsultacji projektu ustawy  

 o zmianie ustawy-Prawo !owieckie 

  

 

L P .  INSTYTUCJA 

ZG"ASZAJ#CA 
UWAG$ 

 

ARTYKU" 

 

TRE%& UWAGI 

 

STANOWISKO 

M% 

 

KOMENTARZ 

 

1 .  Dyrekcja Generalna 

Lasów Pa!stwowych 

8a ust. 3 pkt 4 lit. a 

 

niezasadne jest wskazanie, i" przy podawaniu 
szacowanej liczebno#ci wyst$puj%cych zwierz%t 
&ownych, w odniesieniu do samców zwierzyny 
p&owej, nale"y podawa' liczebno#' z podzia&em 
na osobniki selekcyjne i &owne. Podczas 
wiosennego liczenia zwierzyny nie jest 

mo"liwe precyzyjne okre#lenie ilo#ci 
osobników selekcyjnych i &ownych, gdy" 
inwentaryzacja ma jedynie charakter ogólnego 
szacunku opartego na losowo wybranych 

powierzchniach próbnych. W rocznych planach 
&owieckich powinno si$ stan wiosenny w 
rozbiciu na gatunki i p&e', z wyodr$bnieniem 
osobników m&odych do jednego roku "ycia. 

Uwaga zasadna. Ze wzgl$du na zmian$ Zasad selekcji osobniczej i 
populacyjnej rezygnuj%cej z okre#lania klas wieku 
samców zwierzyny p&owej na rzecz osobników 
selekcyjnych stosowna zmiana zosta&a dokonana w 
projekcie ustawy. Jednak o ile podczas inwentaryzacji 

okre#lenie wieku osobnika jest mo"liwe, to ustalenie 
dodatkowo jego kondycji, która równie" mo"e si$ 
zmienia' w trakcie sezonu mo"e okaza' si$ niemo"liwe 
lub znacznie utrudnione. 

8a ust. 9 istotne jest zast%pienie w zdaniu pierwszym 
zwrotu �po zasi$gni$ciu opinii Polskiego 
Zwi%zku (owieckiego oraz w&a#ciwych wójtów 
)burmistrzów, prezydentów miast*� zwrotem 

�po zasi$gni$ciu opinii  w&a#ciwych wójtów 
)burmistrzów, prezydentów miast* oraz  
Polskiego Zwi%zku (owieckiego, o ile nie jest 
on zarz%dc% obwodu�. Proponowana zmiana ma 

na celu zapobie"enie sytuacji, w której Polski 
Zwi%zek (owiecki b$d%cy zarz%dc% obwodu 
&owieckiego opiniowa&by sporz%dzony przez 
siebie plan &owiecki. 

Uwaga 

niezasadna. 

Oczywiste jest, "e podmiot wyst$puj%cy z wnioskiem o 
zatwierdzenie rocznego planu &owieckiego nie b$dzie go 
równie" opiniowa&. Swoj% pozytywn% opini$ wyra"a 
w&a#nie wnioskiem. 

8b ust. 3 pkt 2 lit. e niezb$dne jest doprecyzowanie, i" docelow% 
liczb$ &osi, jeleni, jeleni sika, danieli, muflonów 
i dzików okre#la si$ na 1000ha �powierzchni 
obwodu�, a docelowa liczb$ saren w 
odniesieniu na 100ha �powierzchni obwodu� 
oraz usuni$cie cz$#ci przepisu odnosz%cego si$ 
do okre#lania �docelowej liczby zaj$cy i 
kuropatw na 100ha� oraz �zaj$cy i kuropatw na 
100ha powierzchni polnej�. Okre#lanie w 
wieloletnim &owieckim planie hodowlanym 

docelowej liczby zwierzyny drobnej jest 

Uwaga cz$#ciowo 
zasadna. 

Wskazanie, "e docelowe zag$szczenie ma dotyczy' 
powierzchni obwodu jest zb$dne z uwagi na fakt, "e 
wieloletni &owiecki plan hodowlany dotyczy w&a#nie 
obwodów &owieckich tworz%cych rejon hodowlany.  
 

Ze wzgl$du na trudn% do przewidzenia struktur$ upraw 
rolnych niemo"liwe jest okre#lenie docelowego 
zag$szczenia gatunków wra"liwych na zmiany w 
agrocenozie, dlatego wykre#lenie zaj$cy i kuropatw jest 
konieczne. 
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bezzasadne, gdy" okres 10-letni na jaki jest 

sporz%dzany przedmiotowy plan, jest na tyle 
d&ugi, i" okre#lenie liczebno#ci zaj$cy i 
kuropatw na koniec tak d&ugiego okresu nie jest 
mo"liwe. 
 

8b ust. 9 pkt 4 wskazane jest usuni$cie ca&ego punktu. 
Wprowadzony zwrot jest niedookre#lony, 
czego skutkiem mo"e by' swobodna 
interpretacja jego tre#ci umo"liwiaj%ca 
nieuzasadnione zmiany wieloletnich &owieckich 
planów hodowlanych: aby mo"liwe by&o 
ustalenie, czy mia&a miejsce istotna zmiana 
charakteru u"ytkowania gruntu nale"a&oby 

wprowadzi' pewnego rodzaju miernik lub 
prowadzi' statystyk$ zasiewów z obszaru 
obwodu &owieckiego  lub rejonu hodowlanego 
w okresach rocznych, dwuletnich lub 

pi$cioletnich. 

Uwaga 

niezasadna. 

 

Celem ust. 9 jest okre#lenie wszystkich mo"liwych 
przypadków, które mog% wp&ywa' na liczebno#' 
zwierz%t &ownych. Pkt 4 dotyczy sytuacji jak np.: 
wylesienie obszaru z przeznaczeniem na autostrad$, 
zbiornik retencyjny, kopalni$ odkrywkow%, rozszerzanie 
si$ miast, co wp&ywa&oby na wy&%czenie obszaru z 
mo"liwo#ci regulacji liczebno#ci zwierzyny, zalesianie 
gruntów rolnych itp. Nie dotyczy to zmiany uprawy 
rolnej np. z pszenicy na kukurydz$, poniewa" kluczowa 
jest tu �istotno#'� zmiany charakteru u"ytkowania 
gruntu.  

13 istotne jest utrzymanie brzmienia 

obowi%zuj%cego obecnie � Dzier"awcy i 
zarz%dcy obwodów &owieckich obowi%zani s% 
dokarmia' zwierzyn$, zw&aszcza w okresach 
wyst$powania niedostatku "eru naturalnego 
oraz wówczas, gdy w sposób istotny mo"e to 
wp&yn%' na zmniejszenie szkód wyrz%dzanych 
przez zwierzyn$ w uprawach i p&odach rolnych 
oraz w gospodarce le#nej.� Proponuje si$ z 
przytoczonego wy"ej przepisu utworzenie ust. 1 
i jednocze#nie dodanie ust. 2 o tre#ci: 
�Dokarmianie, o którym mowa w ust. 1 
powinno odbywa' si$ w uzgodnieniu miejsca 
wyk&adania karmy z w&a#cicielem, posiadaczem 

lub zarz%dc% gruntu�. Zachowanie 
obligatoryjnego obowi%zku dokarmiania 
zwierzyny w w/w przypadkach jest szczególnie 
istotne w kontek#cie partycypacji Skarbu 
Pa!stwa w wyp&acie odszkodowa! &owieckich. 

Uwaga 

niezasadna. 

 

Dokarmianie cz$sto prowadzone jest w sposób 
niew&a#ciwy i polega na wyrzucaniu odpadków 
konsumpcyjnych, które nie powinno mie' miejsca. 
Szkody ogranicza' mo"na poprzez popraw$ naturalnych 
warunków bytowania zwierzyny zak&adaj%c np. poletka 
"erowe i zgryzowe, zagospodarowuj%c #ródle#ne &%ki i w 
d&u"szej perspektywie stosuj%c domieszki biocenotyczne 
w ubo"szych drzewostanach.     

30 ust. 2 proponuje si$ zachowanie dotychczasowej 
regulacji rozliczania partycypacji dzier"awców 
obwodów &owieckich w kosztach ochrony lasu 

Uwaga 

niezasadna. 

 

Faktem jest, "e to g&ównie LP ponosz% koszty ochrony 
lasu przed zwierzyn%. Je"eli jednak jaki# w&a#ciciel lasu 
równie" je ponosi to sprawiedliwe jest rozliczenie si$ z 
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przed zwierzyn% polegaj%cej na przekazywaniu 
ca&o#ci #rodków do nadle#nictw. Zamieszczona 
w projekcie propozycja nak&ada na 
nadle#niczego obowi%zek podzia&u tej"e 
partycypacji pomi$dzy nadle#nictwa i 
prywatnych w&a#cicieli lasów. Propozycja nie 
okre#la sposobu uzyskiwania przez 

nadle#niczego informacji o poniesionych przez 
prywatnych w&a#cicieli lasów kosztów ochrony 
lasów przed zwierzyn%, co ma szczególne 
znaczenie wobec du"ego rozdrobnienia lasów 
prywatnych; ponadto nale"y wzi%' pod uwag$ 
fakt, "e w lasach prywatnych zabiegi ochronne 

przed zwierzyn% podejmowane s% sporadycznie 
� zdecydowana wi$kszo#' zabiegów 
prowadzona jest w Lasach Pa!stwowych. Brak 
wiedzy o tych zabiegach, a tak"e o 
poniesionych przez w&a#cicieli lasów 
wydatkach spowoduje, "e nadle#niczy nie 

b$dzie móg& wywi%za' si$ z na&o"onego przez 
ustaw$ obowi%zku. 

nim w sposób proporcjonalny. W przeciwnym razie LP 
przyjmowa&yby korzy#ci za nieswoje grunty. 

 Zarz%d G&ówny 
Polskiego Zwi%zku 
(owieckiego 

3a ust 2. proponujemy wykre#lenie s&ów: po zasi$gni$ciu 
opinii ministra w&a#ciwego do spraw rolnictwa. 
Proponowane brzmienie przepisu: 

�2. Minister w&a#ciwy do spraw #rodowiska, 
okre#li, w drodze rozporz%dzenia, list$ 
gatunków zwierz%t, o których mowa w ust. 1, z 
podzia&em na gatunki du"e, ma&e i drapie"ne, 
kieruj%c si$ potrzeb% zapewnienia ochrony i 
ró"norodno#ci rodzimych gatunków zwierz%t 
&ownych.� 

Uwaga 

niezasadna. 

 

W zwi%zku z faktem, "e przes&ank% do wydania 
rozporz%dzenia Ministra +rodowiska ws. listy zwierz%t, 
które w negatywny sposób wp&ywaj% na ró"norodno#' 
rodzimej przyrody jest ochrona zwierz%t &ownych, która 
w znacz%cy sposób wp&ywa na gospodark$ roln%, 
opiniowanie tego aktu prawnego przez MRiRW wydaje 

si$ by' zasadne. 

5 ust. 2 proponujemy wykre#lenie s&ów: po zasi$gni$ciu 
opinii ministra w&a#ciwego do spraw rolnictwa. 
Proponowane brzmienie przepisu: 

�2. Minister w&a#ciwy do spraw #rodowiska, po 
zasi$gni$ciu opinii Pa!stwowej Rady Ochrony 
Przyrody i Polskiego Zwi%zku (owieckiego, 
okre#li, w drodze rozporz%dzenia, list$ 
gatunków zwierz%t &ownych z rozró"nieniem na 
zwierzyn$ grub%, w tym p&ow%, oraz zwierzyn$ 
drobn%, w tym drapie"niki, uwzgl$dniaj%c 

Uwaga 

niezasadna. 

 

W zwi%zku z faktem, "e przes&ank% do wydania 
rozporz%dzenia Ministra +rodowiska ws. listy zwierz%t 
&ownych s% szkody w rolnictwie, opiniowanie 
rozporz%dzenia przez MRiRW wydaje si$ by' zasadne. 
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wp&yw poszczególnych gatunków na 
prowadzenie gospodarki rolnej, le#nej lub 
rybackiej, w tym rozmiar wyrz%dzanych przez 
nie szkód w rolnictwie i le#nictwie, oraz 
kultywowanie tradycji &owieckich.� 

8a ust. 8 proponujemy wykre#lenie s&ów: oraz w&a#ciwej 
izby rolniczej 

Proponowane brzmienie przepisu: 

�8. Roczne plany &owieckie s% sporz%dzane 
przez dzier"awców obwodów &owieckich, po 
zasi$gni$ciu opinii w&a#ciwych wójtów 
)burmistrzów, prezydentów miast*, i podlegaj% 
zatwierdzeniu przez w&a#ciwego nadle#niczego 
Pa!stwowego Gospodarstwa Le#nego Lasy 
Pa!stwowe w uzgodnieniu z Polskim 
Zwi%zkiem (owieckim. W przypadku gdy 
obwód &owiecki jest po&o"ony w granicach 
wi$cej ni" jednego nadle#nictwa, roczny plan 
&owiecki dla tego obwodu zatwierdza 
nadle#niczy w&a#ciwy dla obszaru, na którym 
jest po&o"ona najwi$ksza cz$#' tego obwodu.� 

Uzasadnienie: Proponujemy usuni$cie zapisów 
dotycz%cych opiniowania rocznych planów 
&owieckich przez w&a#ciwe Izby Rolnicze. 
Zgodnie z podstaw% prawn% funkcjonowania 
samorz%du rolniczego w Polsce )ustawa z dnia 

14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Dz.U. 

2014 poz. 1079* cz&onkami samorz%du 
rolniczego z mocy prawa s% osoby fizyczne i 
prawne, b$d%ce podatnikami podatku rolnego, 
podatku dochodowego od osób fizycznych i od 
osób prawnych z dzia&ów specjalnych produkcji 

rolnej oraz cz&onkowie rolniczych spó&dzielni 
produkcyjnych posiadaj%cy wk&ady gruntowe w 
tych spó&dzielniach. Jednostkami 
organizacyjnymi samorz%du rolniczego s% izby 
rolnicze posiadaj%ce osobowo#' prawn%. 
Terenem dzia&ania izby rolniczej jest obszar 

województwa. Tym samym ka"dy dzier"awca 
obwodu &owieckiego b$dzie musia& w bardzo 
krótkim czasie )od 3 do 5 dni* uzyska' opini$ 
Wojewódzkiej Izby Rolniczej. Przyj$ty w 

Uwaga 

niezasadna. 

 

W zwi%zku z faktem, "e roczny plan &owiecki okre#la 
wielko#' pozyskania, co ma wp&yw na wysoko#' szkód 
&owieckich, opiniowanie tego dokumentu przez 
samorz%d rolniczy wydaje si$ zasadne. 
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projekcie zapis dodatkowo mo"e utrudni' prac$ 
Izb Rolniczych z uwagi na liczb$ dokumentów 
niezb$dnych do zaopiniowania w krótkim 
czasie )od 300 do 450 obwodów w 
województwie*. Roczne plany &owieckie s% 
jedynie elementem wykonawczym i sk&adowym 
wieloletnich &owieckich planów hodowlanych. 
Ich celem jest realizowanie polityki pa!stwa w 

zakresie zarz%dzania populacjami zwierzyny 
okre#lonymi w planach wieloletnich. Podlegaj% 
one ponadto opiniowaniu przez w&a#ciwych 
wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.  
Zgodnie z art. 8b ust. 5 przedstawianego 

projektu, wieloletnie &owieckie plany 

hodowlane podlegaj% opiniowaniu przez izby 
rolnicze. To na tym etapie swoje stanowisko, co 

do docelowych stanów populacji 
poszczególnych gatunków zwierzyny b$d% 
mog&y wyrazi' izby rolnicze. Przyj$cie 
zaproponowanego w przed&o"onym projekcie 
rozwi%zania dotycz%cego opiniowania rocznych 
planów &owieckich b$dzie trudne do wykonania 
z uwagi na terminy okre#lone w ustawie Prawo 
&owieckie. Tym samym, zdaniem Polskiego 
Zwi%zku (owieckiego, nie zasadnym wydaje 
si$ zasi$ganie opinii izb rolniczych w 
przypadku tworzenia rocznych planów 
&owieckich. 

26a ust. 4 proponujemy wykre#lenie s&ów: po zasi$gni$ciu 
opinii ministra w&a#ciwego do spraw rolnictwa. 
Proponowane brzmienie przepisu: 

4. Minister w&a#ciwy do spraw #rodowiska, po 
zasi$gni$ciu opinii Polskiego Zwi%zku 
(owieckiego, okre#li, w drodze rozporz%dzenia: 
1) wska-niki liczebno#ci zwierzyny oraz 
odpowiadaj%ce im warto#ci punktowe, 
2* czynniki wp&ywaj%ce na #rodowisko 
bytowania zwierzyny i walory &owieckie 
obwodu &owieckiego oraz odpowiadaj%ce im 
warto#ci punktowe 

� uwzgl$dniaj%c liczebno#' poszczególnych 
gatunków zwierzyny w okre#lonych 

Uwaga 

niezasadna. 

 

W zwi%zku z faktem, "e sposób prowadzenia gospodarki 
rolnej jest czynnikiem wp&ywaj%cym na walor obwodu 
&owieckiego,  opiniowanie rozporz%dzenia przez 
MRiRW wydaje si$ by' zasadne.   
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#rodowiskach jej bytowania, rodzaj i wielko#' 
jej pozyskania oraz nasilenie czynników 
antropogenicznych.� 

28 ust. 7  proponujemy wykre#lenie w ostatnim zdaniu �i 
2c�:  
Proponowane brzmienie przepisu: 

�7. Minister w&a#ciwy do spraw #rodowiska, po 
zasi$gni$ciu opinii Polskiego Zwi%zku 

(owieckiego, mo"e uchyli' decyzj$, o której 
mowa w ust. 2, je"eli w odniesieniu do 
zarz%dcy obwodu &owieckiego zachodzi 
odpowiednio przes&anka, o której mowa w art. 
29a ust. 2a pkt 1 lub 2. Opinii Polskiego 

Zwi%zku (owieckiego nie zasi$ga si$, je"eli 
zarz%dc% obwodu &owieckiego jest Polski 
Zwi%zek (owiecki. Art. 29a ust. 2b stosuje si$.� 

Uzasadnienie: Obecne w projekcie odes&anie do 
art. 29a ust. 2c wydaje si$ zb$dne z uwagi na 
tre#' art. 28. ust. 7. Zgodnie z art. 29a ust. 2c - 

�W przypadku gdy dzier"awc% obwodu 
&owieckiego jest Polski Zwi%zek (owiecki 
wymogu zasi$gni$cia opinii, o której mowa w 
ust. 2a pkt 1, nie stosuje si$� stwierdzenie o tej 
samej tre#ci wyst$puje bezpo#rednio w ust. 7. 

Uwaga zasadna. Rezygnacja z podwójnej regulacji tej samej kwestii. 

30 ust. 5 proponujemy wykre#lenie s&ów: po zasi$gni$ciu 
opinii ministra w&a#ciwego do spraw rolnictwa. 
Proponowane brzmienie przepisu: 

�5. Minister w&a#ciwy do spraw #rodowiska, po 

zasi$gni$ciu opinii Polskiego Zwi%zku 
(owieckiego, okre#li, w drodze rozporz%dzenia: 
1* sposób wyliczenia udzia&u w kosztach 
ochrony lasu przed zwierzyn%,  o którym mowa 
w ust. 1,  

2* wysoko#' wska-ników przeliczeniowych, o 
których mowa w ust. 4, dla poszczególnych 
kategorii obwodów &owieckich 

� uwzgl$dniaj%c stopie! niezrealizowania 
rocznego planu &owieckiego w zakresie 
pozyskania &osi, jeleni, danieli i saren, przy 
czym udzia& ten nie mo"e przekroczy' 106 

Uwaga 

niezasadna. 

 

W zwi%zku z faktem, "e czynsz dzier"awny jest 
rozliczany, a jego cz$#' proporcjonalnie odpowiadaj%ca 
powierzchni gruntów innych ni" le#ne )czyli g&ównie 
rolne* przypadnie w&a#ciwym gminom do wykorzystania 

na cele spo&eczne, opiniowanie projektu rozporz%dzenia 
wydaje si$ by' zasadne. 
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warto#ci wp&ywów dzier"awcy albo zarz%dcy 
obwodu &owieckiego ze sprzeda"y tusz tych 
gatunków w poprzednim &owieckim roku 
gospodarczym oraz konieczno#' zró"nicowania 
wysoko#ci czynszu dzier"awnego albo 
ekwiwalentu w zale"no#ci od kategorii obwodu 
&owieckiego.� 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej 

etapem tworzenia rozporz%dze! s% uzgodnienia 
mi$dzyresortowe Na tym etapie 
wewn%trzrz%dowych konsultacji projektów 
aktów prawnych ka"dy minister, w tym tak"e 
minister w&a#ciwy do spraw rolnictwa, ma 
prawo zg&asza' uwagi i wnosi' o zmian$ 

przepisów projektu rozporz%dzenia a w 
przypadku istotnych rozbie"no#ci w 
stanowiskach poszczególnych podmiotów etap 
ten ko!czy si$ konferencj% uzgodnieniow% w 
Komitecie Sta&ym Rady Ministrów. Tym 
samym wnioskujemy o wykre#lenie opinii 
ministra w&a#ciwego do spraw rolnictwa, gdy" 
dodatkowe opiniowanie aktu prawnego b$dzie 
skutkowa&o jedynie przed&u"eniem procesu 
legislacyjnego. 

Zgodnie z § 35 ust. 1 Uchwa&a Nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 pa-dziernika 2013 r. 
Regulamin pracy Rady Ministrów ka"dy 
Projekt rozporz%dzenia ministra podlega 
obligatoryjnym uzgodnieniom z cz&onkami 
Rady Ministrów oraz z Szefem Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Nale"y w tym 
miejscu zaznaczy' "e forma uzgodnienia jest 
form% wy"sz% ani"eli opiniowania. W zwi%zku 
z powy"szym nie celowym wydaje si$ 
pozostawienie powy"szych zapisów w ustawie. 

42d ust. 2 proponujemy nada' nowe brzmienie:  
�2. Oceny w obwodach podlegaj%cych 
wydzier"awieniu dokonuj% komisje powo&ane 
przez Polski Zwi%zek (owiecki, w sk&ad 
których wchodz% przedstawiciele Polskiego 

Uwaga 

niezasadna. 

Spójnik �lub� oznacza alternatyw$ &%czn% a tym samym 
konsumuje równie" przypadek uczestnictwa zarówno 
PZ( jak i PGL LP. 
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Zwi%zku (owieckiego oraz Pa!stwowego 
Gospodarstwa Le#nego Lasy Pa!stwowe, a w 
obwodach wy&%czonych z wydzier"awiania - 
ich zarz%dcy wspólnie z odpowiednio 
przedstawicielem Polskiego Zwi%zku 
(owieckiego lub Pa!stwowego Gospodarstwa 
Le#nego Lasy Pa!stwowe b%d- obu z nich.� 

Uzasadnienie: Polski Zwi%zek (owiecki 
postuluje dodanie na ko!cu ust. 2 s&ów �b%d- 
obu z nich�. Zapis ten stosowany b$dzie w 
obwodach b$d%cych w zarz%dzie innych 
podmiotów ni" Polski Zwi%zek (owiecki czy 
Pa!stwowe Gospodarstwo Le#ne Lasy 
Pa!stwowe, takich jak obwody jednostek 
naukowych. Obecnie stosowany jest tego 

rodzaju zapis w ustawie. Skutkuje on udzia&em 
w ocenie prawid&owo#ci odstrza&u samców 
zwierzyny p&owej oraz muflonów pozyskanych 

w obwodach zarz%dzanych przez inne podmioty 
ni" Lasy Pa!stwowe oraz Polski Zwi%zek 
(owiecki komisji wspólnych sk&adaj%cych si$ z 
przedstawicieli zarz%dcy obwodu, Lasów 
Pa!stwowych oraz Polskiego Zwi%zku 
(owieckiego. Rezygnacja z tego rodzaju 
zapisów skutkowa' b$dzie dowolno#ci% w 
wyborze osób oceniaj%cych prawid&owo#ci 
odstrza&u w obwodach jednostek naukowych. 

3 .  Krajowa Rada Izb 

Rolniczych 

 Projektowana ustawa przewiduje, "e obwody 
&owieckie b$d%, tak jak dotychczas, tworzone w 
drodze uchwa&y sejmiku województwa, b$d%cej 
aktem prawa miejscowego. Ustawa nie 

zapewnia udzia&u w&a#cicieli nieruchomo#ci 
oraz nie zapewnia instrumentów prawnych 
umo"liwiaj%cych w&a#cicielom wy&%czenie ich 
nieruchomo#ci spod re"imu obwodu 
&owieckiego lub wy&%czenie poszczególnych 
ogranicze!, jakie przewiduje prawo &owieckie, 
niezale"nie od powodu, jakim uzasadniaj% to 
"%danie )ekonomiczny, #wiatopogl%dowy itd.* 

Uwaga 

niezrozumia&a 

Projekt wprowadza mechanizmy udzia&u w&a#cicieli 
nieruchomo#ci w procesie podzia&u województwa na 
obwody &owieckie )art. 27* i ewentualnie 
odszkodowanie w sytuacji obj$cie nieruchomo#ci 
re"imem obwodu &owieckiego istotnie ogranicza lub 

uniemo"liwia prowadzenie na niej dotychczasowej 
dzia&alno#ci )art. 27a*. W&a#ciciel nieruchomo#ci mo"e 
równie" wyst%pi' o ustanowienie zakazu wykonywania 
na niej polowania. 
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 Wnosimy o w&%czenie do zespo&u 
opiniodawczo-doradczego przedstawiciela 

w&a#ciwej terytorialnie izby rolniczej  
 

oraz  

 

rozszerzenie mo"liwo#ci wy&%czenia 
nieruchomo#ci z obwodu &owieckiego poniewa" 
wynika to z prawa w&asno#ci. 

Uwagi 

niezasadne 

Zasady tworzenia wyznaczania obwodów &owieckich 
)art. 25* nie uwzgl$dniaj% gospodarki rolnej wobec 
czego udzia& przedstawiciela samorz%du rolniczego nie 
jest konieczny. 

 

 

Konstytucja RP przewiduje ograniczenia w prawie 

w&asno#ci pod warunkiem okre#lenia ich w ustawie. 
Maj%c na uwadze konieczno#' ochrony równie" innej 
konstytucyjnej warto#ci to jest ochrony #rodowiska, 

której &owiectwo jest elementem, wy&%czenie 
nieruchomo#ci z obwodu w sposób automatyczny 
mog&oby negatywnie odbi' si$ na #rodowisku 
przyrodniczym. 

 W projekcie ustawy nie zosta& uwzgl$dniony 
obowi%zek informowania w&a#cicieli 
nieruchomo#ci o polowaniach indywidualnych, 
projekt ustawy stanowi tylko o tym, "e 
dzier"awcy i zarz%dcy obwodów &owieckich 
b$d% zobowi%zani do pisemnego 
poinformowania o planowanych polowaniach 

zbiorowych w&a#ciwych ze wzgl$du na miejsce 
polowania wójtów )burmistrzów, prezydentów 
miast* oraz nadle#niczych, z co najmniej 14 
dniowym wyprzedzeniem. 

Uwaga niezasadna Informowanie o polowaniach zbiorowych ze wzgl$du na 
planowy przebieg jest mo"liwe, natomiast ze wzgl$du na 
gromadny charakter jego uczestników i zwi%zane z tym 
kwestie bezpiecze!stwa obywateli jest konieczne.  
Informowanie o polowaniach indywidualnych z 

przyczyn praktycznych jest niemo"liwe. Odbywaj% si$ 
one cz$sto w nocy, a decyzja o wyj#ciu w &owisku 
podejmowana jest spontanicznie lub z konieczno#ci 
pilnego ograniczania szkód w uprawach rolnych. 
Skuteczne poinformowanie w&a#cicieli nieruchomo#ci o 
polowaniach, przy obecnym rozdrobnieniu w&asno#ci 
rolnej, równie" podczas ciszy nocnej i przy du"ej 
cz$stotliwo#ci tego rodzaju polowa!, jest w zasadzie 

niemo"liwe. Skutkowa' to mo"e zaniechaniem 
polowania i w konsekwencji wzrostem liczebno#ci 
populacji zwierz%t &ownych i wzrostem szkód 
&owieckich. Projekt przewiduje natomiast, "e ewidencja 

my#liwych na polowaniu indywidualnych by&a 
udost$pniana dla ka"dego, na jego wniosek.   

 Korzystne by&oby wprowadzenie mo"liwo#ci 
tworzenia kó& &owieckich niezale"nych od PZ(, 
co przyczyni&oby si$ do powstania zdrowej 
konkurencji w tej dziedzinie. 

Uwaga niezasadna Poza zakresem regulacji. 
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4 .  Polskie Towarzystwo 

Le#ne 

art. 3 nale"y d%"y' do rozszerzenia ustawowej 
definicji &owiectwa zmierzaj%cej do uznania 
&owiectwa jako cz$#ci dziedzictwa narodowego 

Uwaga niezasadna Poza zakresem regulacji 

  art. 4 ust 2. dopuszczenie polowania z &ukiem 

 

usuni$cie zapisu o zgodzie ministra #rodowiska 
na &owienie przy pomocy ptaków &owczych 

uwaga niezasadna 

 

uwaga niezasadna 

Poza zakresem regulacji 

 

W art. 42 ust. 2 przywrócono zgod$ ministra na &owienie 
zwierzyny przy pomocy ptaków &owczych. 

  art. 5 ust. 2 w&%czenie PGL LP do opiniowania 

rozporz%dzenia okre#laj%cego list$ zwierz%t 
&ownych 

uwaga niezasadna LP bior% udzia& w opiniowaniu projektu rozporz%dzenia 
w ramach konsultacji publicznych 

  art. 4 ust. 3 wykre#lenie zapisu �zmierzaj%cych do wej#cia 
w posiadanie zwierz$cia &ownego� z definicji 
k&usownictwa 

uwaga niezasadna Zabijanie dla samej przyjemno#ci zabijania jest 
spenalizowane w ustawie o ochronie zwierz%t 

  art. 8a ust. 3 pkt 2 

lit. f 

usuni$cie z rocznego planu &owieckiego 
informacji dotycz%cej wielko#ci szkód 
&owieckich 

uwaga niezasadna zgodnie z nowelizacj% ustawy dzier"awca i zarz%dca 
obwodu &owieckiego jest stron% post$powania 
odszkodowawczego, w zwi%zku z tym b$dzie 
dysponowa& tak% wiedz%. 

  art. 8a ust. 3 pkt 4a inwentaryzacja powinna by' dokonywana z 
administracj% le#n%. 

uwaga niezasadna ze wzgl$du na ilo#' mo"liwych metod inwentaryzacji 
obligatoryjny udzia& przedstawiciela LP nie zawsze  jest 

mo"liwy do spe&nienia, np. przy ca&orocznych 
obserwacjach.  

  art. 8a ust. 8 wy&%czenie z opiniowania rp& izby rolnicze uwaga niezasadna ilo#' zwierzyny ma znacz%cy wp&yw na wysoko#' szkód 
&owieckich. Udzia& izb rolniczych jest zatem 
uzasadniony 

  art. 8a ust. 18 wy&%czenie opiniowania zmiany rp& przez 
gminy 

uwaga niezasadna Je"eli organ najpierw opiniowa& rp& to równie" musi 
opiniowa' jego zmian$. W przeciwnym razie by&oby to 
pole do nadu"y'. Ponadto sezonowe migracje 
zwierzyny, o których mowa w uzasadnieniu uwagi, nie 

s% przes&ank% do zmiany rp&. 
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  art. 8b ust. 3 pkt 1 i 

2 

nale"y zrezygnowa' z podawania w w&ph 

informacji o strukturze p&ciowej zw. grubej i 
struktury wiekowej samców zw. p&owej oraz 
liczebno#ci drapie"ników 

uwaga niezasadna dane te okre#la si$ na moment sporz%dzenia planu a nie 
na za 10 lat. 

  art. 8b ust. 4a skrócenie czasu obowi%zywania wieloletniego 

&owieckiego planu hodowlanego 

uwaga niezasadna Termin 10-letni jest optymalny z punktu widzenia 

gospodarowania populacjami zwierzyny 

  art. 8b ust. 12 konieczne uzyskanie opinii tak"e ze strony PGL 
LP 

uwaga nieaktualna zrezygnowano z wydawania rozporz%dzenia w tym 
zakresie.  LP  i PZ(  opracuj% wzory druków, a M+ je 
zatwierdzi. 

  art. 13 zakaz dokarmiania karm% pochodzenia 
rolniczego 

uwaga niezasadna Karma pochodzenia rolniczego jest atrakcyjniejsza ni" 
pochodzenia le#nego. Wyk&adanie li#ciarki mo"e by' 
nieskuteczne w sytuacji, gdy na polu s% uprawy. 

  art. 15 ust. 2c przekazywanie trofeów &owieckich z 
bezprawnie pozyskanej zwierzyny powinno 

trafia' równie" do LP 

uwaga niezasadna podmiotem wskazanym do prowadzenia gospodarki 

&owieckiej w Polsce jest Polski Zwi%zek (owiecki. 

  art. 26 pkt 5 i 6 wy&%czenie z obwodu &owieckiego zwartej 
zabudowy miast 

uwaga niezrozumia&a 

  art. 26a ust 2 pkt 1 i 

ust 4 pkt 1 

uwzgl$dnienie danych dot. wielko#ci 
pozyskania jako zmiennej niezb$dnej do 
okre#lania kategorii obwodu &owieckiego 

uwaga niezasadna Z uwagi na ró"ne wykonanie rp& przez dzier"awców i 
zarz%dców obwodów &owieckich te warto#ci mog% nie 
oddawa' w&a#ciwych walorów obwodów &owieckich. 

  art. 27a nale"y doprecyzowa' kto jest adresatem 
wniosku o odszkodowanie 

uwaga niezasadna Skoro odszkodowanie ma przys&ugiwa' od 
województwa, a nie Skarbu Pa!stwa, to reprezentantem  
b$dzie zarz%d województwa, którego przewodnicz%cym 
jest marsza&ek. 

  art. 27b ustanowienie zakazu wykonywania polowania 

na gruncie powinno wi%za' si$ z wy&%czeniem 
prawa do odszkodowania za szkody &owieckie 

uwaga niezasadna Na takim gruncie mo"liwe jest prowadzenie innych 
czynno#ci z zakresu gospodarki &owieckiej. 
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  art. 29a ust 2a pkt 1 i 

2 

nale"y dopisa', "e wydzier"awiaj%cy mo"e 
wypowiedzie' umow$ dzier"awy równie" na 

wniosek nadle#niczego 

uwaga niezasadna podmiotem wskazanym do prowadzenia gospodarki 

&owieckiej w Polsce jest Polski Zwi%zek (owiecki. 

  art. 30 ust 4 do ustalenia #redniej warto#ci 1q "yta nale"y 
bra' dane z komunikatu prezesa GUS, a nie rad 

gminy 

 

nale"y zrezygnowa' z okre#lania 
maksymalnego wska-nika przeliczeniowego, a 

obwody poddawa' procedurze przetargowej 

uwaga niezasadna 

 

 

 

uwaga niezasadna 

dzier"awcom obwodów &owieckich powinno 
przys&ugiwa' prawo do obni"ania czynszu 
dzier"awnego, tak jak rolnikom prawo do obni"ania 
podatku rolnego 

 

spowoduje to wzrost obci%"e! administracyjnych, 
ponadto wy"sze czynsze dzier"awne b$d%ce przes&ank% 
do wygrania przetargu, oznaczaj% konieczno#' 
osi%gni$cia okre#lonego zysku z gospodarki &owieckiej 

rekompensuj%cego wy"sze koszty. Mo"e si$ to 
negatywnie odbi' na populacjach zwierzyny. 

  art. 30 ust. 5 do opiniowania rozporz%dzenia nale"y w&%czy' 
PGL LP 

uwaga niezasadna LP bior% udzia& w opiniowaniu projektu rozporz%dzenia 
w ramach konsultacji publicznych 

  art. 32a ust. 1 pkt 8 zmniejszenie liczby zarz%dów okr$gowych uwaga niezasadna Struktura organizacyjna jest spraw% wewn$trzn% PZ(. 
 

  art. 34 ust 4 okre#lanie zasad selekcji osobniczej i 
kierunków &owiectwa powinno by' domen% M+ 

uwaga niezasadna Model &owiectwa przyj$ty w Polsce zak&ada scedowanie 
prowadzenia gospodarki &owieckiej na jedn% organizacj$ 
&owieck%. Rol% M+ jest nadzór nad t% organizacj%.  

  art. 42aa pkt 8 nale"y zrezygnowa' z zapisu dot. polowania na 
przelotne ptactwo na wybrze"u morskim  

uwaga przyj$ta  

  art. 44 ust. 1 do opiniowania rozporz%dzenia nale"y w&%czy' 
PGL LP 

uwaga niezasadna LP bior% udzia& w opiniowaniu projektu rozporz%dzenia 
w ramach konsultacji publicznych 





Projekt 

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1 )
 

z dnia 

w!sprawie!listy!gatunków!zwierz#t,!które!w!negatywny!sposób!wp$ywaj#!na!

ró%norodno&'!rodzimej!przyrody 

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

§ 1. Ustala si$ nast$puj#c# list$ gatunków zwierz#t wyst$puj#cych poza obszarem 

naturalnego wyst$powania, które w negatywny sposób wp"ywaj# na ró%norodno&' rodzimej 

przyrody: 

1) gatunek du%y: jele( sika  *Cervus nippon); 

2) gatunki drapie%ne: 

a) jenot (Nyctereutes procyonoides), 

b) wizon ameryka(ski *norka ameryka(ska) (Neovison vison), 

c) szop pracz (Procyon lotor); 

3) gatunki ma"e: 

a) bernikla kanadyjska (Branta canadensis), 

b) sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis), 

c) kazarka *g$siówka) egipska (Alopochen aegyptiaca), 

d) wiewiórka szara (Sciurus carolinensis). 

§ 2. Rozporz#dzenie wchodzi w %ycie po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia. 

 

MINISTER !RODOWISKA 

                                                 

1)
 Minister !rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra !rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporz#dzenia Ministra +rodowiska w sprawie listy gatunków zwierz#t, które 

w negatywny sposób wp"ywaj# na ró%norodno&' rodzimej przyrody, stanowi wykonanie 

upowa%nienia zawartego w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo 

"owieckie *Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082). 

Gatunki wymienione w projekcie rozporz#dzenia stanowi# gatunki obce dla fauny 

Polski, tj. wyst$puj#ce poza obszarem naturalnego wyst$powania, które nale%y eliminowa' ze 

&rodowiska przyrodniczego, zapewniaj#c ochron$ ró%norodno&ci rodzimych gatunków 

zwierz#t "ownych oraz gatunków obj$tych ochron#. Obecno&' zwierz#t tych gatunków na 

terenie Polski skutkuje znaczn# presj# na rodzim# faun$, przez zwi$kszenie drapie%nictwa, 

konkurencji pokarmowej z rodzimymi gatunkami drapie%nymi i tym samym wp"ywa na 

zwi$kszon# &miertelno&' gatunków zwierzyny drobnej oraz gatunków zwierz#t obj$tych 

ochron# gatunkow#. 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre&lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych *Dz. U. poz. 2039, 

z pó!n. zm.), poniewa% nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Nazwa projektu 

Rozporz#dzenie Ministra !rodowiska w sprawie listy gatunków 
zwierz#t, które w negatywny sposób wp"ywaj# na ró%norodno$& 
rodzimej przyrody  

Ministerstwo wiod"ce i ministerstwa wspó#pracuj"ce 

Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo !rodowiska 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu, 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le$nictwa 

Data sporz"dzenia 

24.06.2016 

$ród#o:  

Upowa%nienie ustawowe zawarte 

w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 

13 pa'dziernika 1995 r. � Prawo 

"owieckie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082). 

Nr w wykazie prac � 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwi"zywany? 

Rozporz#dzenie ma okre$li& list) gatunków zwierz#t wyst)puj#cych poza obszarem naturalnego 
wyst)powania, które w negatywny sposób wp"ywaj# na ró%norodno$& rodzimej przyrody.   

2. Rekomendowane rozwi"zanie, w tym planowane narz%dzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Nowelizacja ustawy � Prawo "owieckie ustanowi"a now# kategori) zwierz#t, które b)dzie mo%na odstrzeliwa& 
i od"awia&. Wy"#czenie ich z listy zwierz#t "ownych umo%liwi ich skuteczn# eliminacj) ze $rodowiska, gdy% 
nie trzeba b)dzie tych gatunków poddawa& planowaniu "owieckiemu, co konieczne jest  w odniesieniu do 
zwierzyny. Eliminacja tych gatunków b)dzie mog"a odbywa& si) przez ca"y rok, niezale%nie od cyklu 
biologicznego.  

3. Jak problem zosta# rozwi"zany w innych krajach, w szczególno&ci krajach cz#onkowskich OECD/UE?  

Komisja Europejska wyda"a rozporz#dzenie ws. inwazyjnych gatunków obcych, które obliguje kraje 
cz"onkowskie do eliminacji takich gatunków. Lista gatunków nie zosta"a jednak okre$lona.  

4. Podmioty, na które oddzia#uje projekt 

Grupa Wielko$& *ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Polski Zwi#zek 
+owiecki 

Pa-stwowe 
Gospodarstwo Le$ne LP 

118 tys. cz"onków, 

430 nadle$nictw 

Publikacje GUS Wykonywanie odstrza"ów 
i od"owów oraz  wzajemna 

wspó"praca przy 

zatwierdzaniu planów 
"owieckich dla o$rodków 
hodowli zwierzyny i kó" 
"owieckich 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Polski Zwi#zek +owiecki, Dyrekcja 
Generalna Lasów Pa-stwowych, Pa-stwowa Rada Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Le$ne, Krajowa 

Rada Izb Rolniczych, Zwi#zek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje o profilu ekologicznym. 

Projekt zostanie tak%e umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego Centrum Legislacji. 

6.  Wp#yw na sektor finansów publicznych 

(ceny sta"e z � r./ Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w %ycie zmian [mln z"] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +#cznie (0�10) 

Dochody ogó#em            0 

bud%et pa-stwa             
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JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie/             

Wydatki ogó#em            0 

bud%et pa-stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie/             

Saldo ogó#em            0 

bud%et pa-stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie/             

*ród"a finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

'róde" danych 
i przyj)tych do oblicze- 
za"o%e- 

Ustalenie listy zwierz#t, które w negatywny sposób wp"ywaj# na ró%norodno$& rodzimej 
przyrody nie ma wp"ywu na sektor finansów publicznych. 

7. Wp#yw na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi%biorczo&', w tym na funkcjonowanie 

przedsi%biorców oraz na rodzin%, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej$cia w %ycie zmian 0 1 2 3 5 10 +#cznie (0�10) 

W uj)ciu 

pieni)%nym 

(w mln z",  
ceny sta"e  
z � r./ 

du%e przedsi)biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi)biorstw 

      0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      0 

W uj)ciu 

niepieni)%nym 

du%e przedsi)biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi)biorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

'róde" danych i 
przyj)tych do oblicze- 
za"o%e-  

Brak wp"ywu 
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8.  Zmiana obci"(e) regulacyjnych *w tym obowi"zków informacyjnych+ wynikaj"cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#%enia poza bezwzgl)dnie 
wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej 
tabeli zgodno$ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:  

 zwi)kszenie liczby dokumentów 

 zwi)kszenie liczby procedur 

 wyd"u%enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obci#%enia s# przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wp#yw na rynek pracy  

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b)dzie mia"o istotnego wp"ywu na rynek pracy. 

10. Wp#yw na pozosta#e obszary 

 $rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie pa-stwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp"ywu Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia b)dzie mia"o pozytywny wp"yw na $rodowisko, poniewa% 
umo%liwi eliminacj) gatunków inwazyjnych, które zagra%aj# polskiej rodzimej przyrodzie.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wydanie rozporz#dzenia Ministra !rodowiska w sprawie listy gatunków zwierz#t, które w negatywny sposób wp"ywaj# 
na ró%norodno$& rodzimej przyrody nie wp"ynie w sposób istotny na dzia"alno$& Polskiego Zwi#zku +owieckiego i 
Lasów Pa-stwowych, poniewa% dokonywanie odstrza"u i od"owu tych gatunków b)dzie dla dzier%awców i zarz#dców  
obwodów "owieckich dzia"alno$ci# dodatkow#. 

12.  W jaki sposób i kiedy nast"pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan" zastosowane? 

Dzi)ki ca"orocznym obserwacjom prowadzonym przez dzier%awców i zarz#dców obwodów "owieckich stan 
liczebno$ci oraz dalsze wyst)powanie tych gatunków b)dzie monitorowane, co umo%liwi reagowanie na bie%#co 
w przypadku zagro%enia dalszego ich rozprzestrzeniania.  

13. Za#"czniki (istotne dokumenty -ród#owe, badania, analizy itp.)  

Dane statystyczne s# dost)pne w rocznikach GUS i w sprawozdaniach rocznych Polskiego Zwi#zku +owieckiego 
oraz Lasów Pa-stwowych, a tak%e opracowania Komisji Europejskiej w sprawie Inwazyjnych Gatunków 
Obcych.  

09/110rch 



Projekt 

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1)
 

z dnia 

w!sprawie!listy!gatunków!zwierz#t!$ownych 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

 § 1. 1. Ustala si$ nast$puj#c# list$ gatunków zwierz#t "ownych: 

1) zwierzyna gruba: 

a) "o% (Alces alces), 

b) jele& szlachetny (Cervus elaphus), 

c) daniel (Dama dama), 

d) sarna (Capreolus capreolus), 

e) dzik (Sus scrofa), 

f) muflon (Ovis aries musimon); 

2) zwierzyna drobna: 

a) lis (Vulpes vulpes), 

b) borsuk (Meles meles), 

c) kuna le%na (Martes martes), 

d) kuna domowa (Martes foina), 

e) tchórz zwyczajny (Mustela putorius), 

f) pi'mak (Ondatra zibethicus), 

g) zaj#c szarak (Lepus europaeus), 

h) dziki królik (Oryctolagus cuniculus), 

i) jarz#bek (Tetrastes bonasia), 

j) ba'ant (Phasianus ssp.), 

k) kuropatwa (Perdix perdix), 

l) g$% g$gawa (Anser anser), 

                                                 

1) Minister !rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra !rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).   
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") g$% zbo'owa (Anser fabalis), 

m) g$% bia"oczelna (Anser albifrons), 

n) krzy'ówka (Anas platyrhynchos), 

o) cyraneczka (Anas crecca), 

p) g"owienka (Aythya ferina), 

r) czernica (Aythya fuligula), 

s) go"#b grzywacz (Columba palumbus), 

t) s"onka (Scolopax rusticola), 

u) "yska (Fulica atra). 

2. Do zwierzyny p"owej zalicza si$ gatunki zwierz#t "ownych, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. a�d. 

3. Do drapie'ników zalicza si$ gatunki zwierz#t "ownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. a�e. 

§ 2. Rozporz#dzenie wchodzi w 'ycie z dniem 1 kwietnia 2017 r.2)
 

 

MINISTER !RODOWISKA 

  

                                                 

2)
 Niniejsze rozporz#dzenie by"o poprzedzone rozporz#dzeniem Ministra !rodowiska z dnia 11 marca 2005 r. 

w sprawie ustalenia listy gatunków zwierz#t "ownych (Dz. U. poz. 433), które zgodnie z art.  8 ustawy z dnia 

� o zmianie ustawy � Prawo "owieckie oraz zmieniaj#cej ustaw% o zmianie ustawy � Prawo "owieckie 

(Dz. U. poz. �) traci moc z dniem wej$cia w &ycie niniejszego rozporz#dzenia. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporz#dzenia Ministra *rodowiska w sprawie listy gatunków zwierz#t 

"ownych stanowi wykonanie upowa'nienia okre%lonego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. 

poz. 1082). 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre%lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z pó!n. zm.), poniewa' nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra !rodowiska w sprawie listy gatunków 
zwierz#t "ownych 

Ministerstwo wiod"ce i ministerstwa wspó#pracuj"ce 

Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo !rodowiska 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu, 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le$nictwa 

Data sporz"dzenia 

24.06.2016 

 

$ród#o:  
Upowa&nienie ustawowe zawarte w art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 13 pa'dziernika 
1995 r. �  Prawo "owieckie (Dz. U. 

z 2015 r.  poz. 2168 oraz z 2016 r. 

poz. 1082). 

 

Nr w wykazie prac � 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwi"zywany? 

Rozporz#dzenie ma okre$li* list% gatunków zwierz#t "ownych.   

2. Rekomendowane rozwi"zanie, w tym planowane narz%dzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Konieczno$* wydania nowego rozporz#dzenia wynika ze zmiany delegacji ustawowej. Proponowane 
rozporz#dzenie zast%puje rozporz#dzenie z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierz#t 
"ownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433) w niemal niezmienionej tre$ci. Projekt nie uwzgl%dnia jedynie zwierz#t 
gatunków, które przesta"y by* "ownymi, a przeniesiono je do rozporz#dzenia Ministra !rodowiska o gatunkach 
wyst%puj#cych poza obszarem naturalnego wyst%powania, które w negatywny sposób wp"ywaj# na 
ró&norodno$* rodzimej przyrody. 

3. Jak problem zosta# rozwi"zany w innych krajach, w szczególno&ci krajach cz#onkowskich OECD/UE?  

We wszystkich krajach, w których polowania s# dopuszczone, stosowne regulacje prawne okre$laj# list% 
gatunków zwierzyny. 

4. Podmioty, na które oddzia#uje projekt 

Grupa Wielko$* +ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Polski Zwi#zek 
-owiecki 
Pa/stwowe 
Gospodarstwo Le$ne LP 

118 tys. cz"onków, 
430 nadle$nictw 

Publikacje GUS Nadzór Ministra !rodowiska 
nad PZ- i DGLP oraz  

wzajemna wspó"praca przy 

zatwierdzaniu planów 
"owieckich dla o$rodków 
hodowli zwierzyny i kó" 
"owieckich 

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Polski Zwi#zek -owiecki, Dyrekcja 
Generalna Lasów Pa/stwowych, Pa/stwowa Rada Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Le$ne, Krajowa 

Rada Izb Rolniczych, Zwi#zek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje o profilu ekologicznym. 

Projekt zostanie tak&e umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego Centrum Legislacji. 

6.  Wp#yw na sektor finansów publicznych 

(ceny sta"e z � r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w &ycie zmian [mln z"] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -#cznie (0�10) 

Dochody ogó#em            0 

bud&et pa/stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogó#em            0 

bud&et pa/stwa             

JST             
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pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogó#em            0 

bud&et pa/stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

+ród"a finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

'róde" danych 
i przyj%tych do oblicze/ 
za"o&e/ 

Ustalenie listy zwierz#t "ownych nie ma wp"ywu na sektor finansów publicznych. 

7. Wp#yw na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi%biorczo&', w tym na funkcjonowanie 

przedsi%biorców oraz na rodzin%, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej$cia w &ycie zmian 0 1 2 3 5 10 -#cznie (0�10) 

W uj%ciu 

pieni%&nym 
(w mln z",  
ceny sta"e  
z � r.) 

du&e przedsi%biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi%biorstw 

      0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      0 

W uj%ciu 

niepieni%&nym 

du&e przedsi%biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi%biorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

'róde" danych i 
przyj%tych do oblicze/ 
za"o&e/  

Brak wp"ywu 

8.  Zmiana obci"(e) regulacyjnych *w tym obowi"zków informacyjnych+ wynikaj"cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#&enia poza bezwzgl%dnie 

wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej 

tabeli zgodno$ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:  

 zwi%kszenie liczby dokumentów 

 zwi%kszenie liczby procedur 
 wyd"u&enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obci#&enia s# przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

 

9. Wp#yw na rynek pracy  

Wej$cie w &ycie rozporz#dzenia nie b%dzie mia"o istotnego wp"ywu na rynek pracy. 
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10. Wp#yw na pozosta#e obszary 

 

 $rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie pa/stwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp"ywu 

Wej$cie w &ycie rozporz#dzenia nie b%dzie mia"o negatywnego wp"ywu na $rodowisko 

naturalne, poniewa& dotyczy to gatunków licznych w kraju, o stabilnych populacjach. Ponadto 
stosowne regulacje prawne zobowi#zuj# dzier&awców i zarz#dców obwodów "owieckich do 
ochrony zwierzyny i gospodarowania nimi w sposób zrównowa&ony. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wydanie nowego rozporz#dzenia Ministra !rodowiska w sprawie listy gatunków zwierz#t "ownych nie wp"ynie w 
sposób istotny na dzia"alno$* Polskiego Zwi#zku -owieckiego i Lasów Pa/stwowych, poniewa& projektowane 
rozporz#dzenie powiela tre$* obowi#zuj#cego, z wy"#czeniem gatunków uznanych za szkodliwe dla rodzimej przyrody.  

12.  W jaki sposób i kiedy nast"pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan" zastosowane? 

Ze wzgl%du na coroczne inwentaryzacje dokonywane przez dzier&awców i zarz#dców obwodów "owieckich, 
s"u&#ce do planowania "owieckiego, stan populacji okre$lonych gatunków zwierzyny jest monitorowany. 
Minister !rodowiska mo&e na bie&#co reagowa* w sytuacji zagro&enia dla funkcjonowania populacji poprzez, 
poza ustanowieniem moratorium na polowanie na wybrany gatunek, lub skracaniem i wyd"u&aniem okresów 
polowa/, tak&e usuwaniem gatunków z listy zwierz#t "ownych. 

13. Za#"czniki (istotne dokumenty -ród#owe, badania, analizy itp.)  

Dane statystyczne s# dost%pne w rocznikach GUS i w sprawozdaniach rocznych Polskiego Zwi#zku -owieckiego 
oraz Lasów Pa/stwowych.  
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Projekt 

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1 )
 

z dnia  

w sprawie wska#ników!liczebno$ci zwierzyny oraz czynników wp%ywaj&cych na 

$rodowisko!bytowania!zwierzyny!i!walory!%owieckie!obwodu!%owieckiego! 

Na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

§ 1. Rozporz#dzenie okre%la: 

1) wska!niki liczebno%ci zwierzyny oraz odpowiadaj#ce im warto%ci punktowe; 

2) czynniki wp"ywaj#ce na %rodowisko bytowania zwierzyny i walory "owieckie obwodu 

"owieckiego oraz odpowiadaj#ce im warto%ci punktowe. 

§ 2. Ustala si$ nast$puj#ce wska!niki liczebno%ci zwierzyny oraz odpowiadaj#ce im 

warto%ci punktowe liczone na podstawie: 

1) %redniej wyliczonej z rocznych planów "owieckich z ostatnich pi$ciu lat liczebno%ci 

zwierzyny p"owej wyra&onej w jednostkach, gdzie 1 jele' = 2 daniele = 5 saren, 

zwanych dalej �jednostkami� oraz muflonów i dzików, w przeliczeniu na 1.000 ha 

powierzchni obwodu, przyjmuj#c, &e:  

a) 1 punkt = do 30 jednostek, 2 punkty = 31-50 jednostek, 3 punkty  

= 51-70 jednostek, 4 punkty = 71 i wi$cej jednostek,  

b) 1 punkt = do 30 muflonów, 2 punkty = 31-50 muflonów, 3 punkty = 51 i wi$cej 

muflonów,  

c) 1 punkt = do 50 dzików, 2 punkty = 51-100 dzików, 3 punkty = 101 i wi$cej 

dzików; 

2) %redniego z ostatnich trzech lat pozyskania zwierzyny grubej i drobnej w przeliczeniu na 

1.000 ha powierzchni obwodu, przyjmuj#c, &e 1 punkt = 0,3 jelenia = 1 daniel 

= 1 muflon = 5 saren = 15 dzików= 15 zaj$cy = 10 dzikich g$si = 30 ba&antów 

= 30 dzikich kaczek = 30 kuropatw. 

                                                 

1)
 Minister !rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra !rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
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§ 3. Ustala si$ nast$puj#ce wp"ywaj#ce na %rodowisko bytowania zwierzyny i walory 

"owieckie obwodu "owieckiego oraz odpowiadaj#ce im warto%ci punktowe: 

1) czynniki dodatnio wp"ywaj#ce na %rodowisko bytowania zwierzyny i walory "owieckie 

obwodu "owieckiego okre%lone w tabeli nr 1 w za"#czniku do rozporz#dzenia; 

2) czynniki ujemnie wp"ywaj#ce na %rodowisko bytowania zwierzyny i walory "owieckie 

obwodu "owieckiego okre%lone w tabeli nr 2 w za"#czniku do rozporz#dzenia. 

§ 4. W przypadku dokonania przez dzier&awców lub zarz#dców udokumentowanego 

zasiedlenia obwodu "owieckiego zwierzyn# drobn#, walory "owieckie, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2, b$d# oceniane na podstawie %redniego pozyskania zwierzyny drobnej 

z ostatnich trzech lat przed dokonanym zasiedleniem. 

§ 5. Rozporz#dzenie wchodzi w &ycie po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia. 

 

MINISTER !RODOWISKA 
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Za"#cznik  
do rozporz#dzenia  
Ministra !rodowiska 

z dnia � (poz. �)  

 

T A B E L A  N R  1  

Czynniki dodatnio wp"ywaj#ce na $rodowisko bytowania zwierzyny i walory "owieckie 
obwodu "owieckiego 

Lp. Wyszczególnienie Kryterium 
Liczba 

punktów 

1 Powierzchnia obwodu 

3.000-4.000 ha 0 

4.001-5.000 ha 1 

powy%ej 5.001 ha 2 

2 

Lesisto$& obwodu powy%ej 
60% 

jeden kompleks le$ny, w zale%no$ci 
od wielko$ci: 

do 500 ha 

 

 

0 

501-1.000 ha 1 

1.001-2.000 ha 2 

powy%ej 2.000 ha 3 

dwa kompleksy i wi'cej, przy czym: 
dwa kompleksy 

 

3 

trzy kompleksy 2 

cztery kompleksy 1 

powy%ej czterech kompleksów 0 

Lesisto$& obwodu 40-60% 

jeden kompleks le$ny 1-4 

dwa kompleksy i wi'cej 1-3 

Lesisto$& obwodu poni%ej 40) 
do 20% 

21-30% 

0-1 

2 
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31-40% 3 

3 

Udzia" siedlisk boru $wie%ego, 10-20% 0-1 

boru mieszanego $wie%ego, 21-30% 2 

boru mieszanego 31) i powy%ej 3 

4 *#ki $ródle$ne i przyle$ne 

dobrze zagospodarowane 2-3 

s"abo zagospodarowane 0-1 

5 

Obecno$& naturalnych 
wodopojów 

obwody le$ne 0-3 

i terenów bagiennych obwody polne 0-2 

6 Obecno$& ostoi zwierz#t obwody polne i le$ne 0-2 

 

T A B E L A  N R  2  

Czynniki ujemnie wp"ywaj#ce na $rodowisko bytowania zwierzyny i walorów "owieckich 
obwodu 

Lp. Wyszczególnienie Kryterium Liczba punktów 

1 

Brak ci#g"o$ci obwodu obwód le$ny 1-4 

spowodowany przez ogrodzenia 

(w polu i lesie+, lokalizacj' 
osiedli, wsi i miast 

obwód polny 0-5 

2 

Wielko$& sieci dróg publicznych obwód le$ny 1-5 

o intensywnym ruchu 

samochodowym 
obwód polny 0-5 

3 

Penetracja obwodu przez ludzi obwód le$ny 1-5 

niezwi#zanych z prowadzeniem 
gospodarki le$nej i rolnej 

obwód polny 0-5 

4 

Powierzchnia pól uprawnych 

zagro%ona szkodami "owieckimi, 
przyleg"a do lasu 

obwód polny 0-5 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporz#dzenia Ministra (rodowiska w sprawie wska!ników liczebno%ci 

zwierzyny oraz czynników wp"ywaj#cych na %rodowisko bytowania zwierzyny i walory 

"owieckie obwodu "owieckiego stanowi wykonanie upowa&nienia okre%lonego w art. 26a 

ust. 4 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. - Prawo "owieckie *Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082). 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre%lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych *Dz. U. poz. 2039, 

z pó!n. zm.), poniewa& nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra !rodowiska w sprawie wska-ników 
liczebno$ci zwierzyny oraz czynników wp"ywaj#cych na $rodowisko 
bytowania zwierzyny i walory "owieckie obwodu "owieckiego 

Ministerstwo wiod"ce i ministerstwa wspó#pracuj"ce 

Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo !rodowiska 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu, 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu  

Data sporz"dzenia 

24 czerwca 2016 r. 

$ród#o:  
Upowa%nienie ustawowe zawarte w art. 26a 
ust. 4 ustawy z dnia 13 pa-dziernika 1995 r. � 

Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082) 

Nr w wykazie prac � 

      

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwi"zywany? 

Rozporz#dzenie ma okre$li& wska-niki liczebno$ci zwierzyny oraz czynniki wp"ywaj#ce na $rodowisko bytowania 
zwierzyny a tak%e walory "owieckie obwodu "owieckiego niezb'dne do okre$lenia kategorii obwodu "owieckiego. 
Konieczno$& wydania rozporz#dzenia wynika z potrzeby okre$lenia wska-ników niezb'dnych do okre$lenia kategorii 
obwodów "owieckich dla wszystkich obwodów w Polsce (ok 5000 obwodów+.  
Obecna kategoryzacja obwodów ulega wygaszeniu z chwil# dokonania na nowo podzia"ów województw na obwody, 

tj. nie pó-niej ni% z dniem 31 marca 2017 roku, tym samym niezb'dne jest wprowadzenie nowych aktualnych 
wska-ników pozwalaj#cych na okre$lenie kategorii poszczególnych obwodów "owieckich, celem wyliczenia w"a$ciwego 
czynszu dzier%awnego lub ekwiwalentu za poszczególne obwody "owieckie. 

2. Rekomendowane rozwi"zanie, w tym planowane narz%dzia interwencji i oczekiwany efekt 

Przyj'te w projekcie rozwi#zania okre$laj# wska-niki liczebno$ci zwierzyny oraz odpowiadaj#ce im warto$ci punktowe 
oraz czynniki wp"ywaj#ce na $rodowisko bytowania zwierzyny i walory "owieckie obwodu "owieckiego oraz 
odpowiadaj#ce im warto$ci punktowe. Uwzgl'dniono w projekcie zmian' czynników ujemnie i dodatnio wp"ywaj#cych 
na $rodowisko bytowania zwierzyny i walory "owieckie obwodów a tak%e wska-niki liczebno$ci poszczególnych 
gatunków zwierzyny bytuj#cych na terenie obwodu. 

3. Jak problem zosta# rozwi"zany w innych krajach, w szczególno&ci krajach cz#onkowskich OECD/UE?  

Model op"aty za poszczególne obwody "owieckie w krajach UE opiera si' na podobnych zasadach jak w Polsce i jest 

uzale%niony od gatunków zwierzyny przewidzianych do odstrza"u oraz po"o%enia obwodu "owieckiego.  

4. Podmioty, na które oddzia#uje projekt 

Grupa Wielko$& /ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Polski Zwi#zek *owiecki 
Pa8stwowe Gospodarstwo 

Le$ne LP, jednostki 
naukowo-dydaktyczne 

prowadz#ce OHZ, 
urz'dy marsza"kowskie 

116 tys. cz"onków, 
431 nadle$nictw, 
16 urz'dów 
marsza"kowskich 

Publikacje GUS Okre$lanie kategorii 
poszczególnych obwodów 
"owieckich  

Gminy i starostwa  Gminy 2478 

Starostwa 314 

Dane GUS Wyliczanie wysoko$ci czynszu 
dzier%awnego obwodu 
"owieckiego oraz ekwiwalentu. 
Przychody z tytu"u wp"aty za 
dzier%aw' obwodów 
"owieckich i wp"at' 
ekwiwalentu 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Polski Zwi#zek *owiecki, Dyrekcja Generalna 
Lasów Pa8stwowych, Pa8stwowa Rada Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Le$ne, Krajowa Rada Izb Rolniczych, 
Zwi#zek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje o profilu ekologicznym oraz marsza"kowie województw. 
Projekt zostanie tak%e umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego Centrum Legislacji. 
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6. Wp#yw na sektor finansów publicznych 

(ceny sta"e z � r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w %ycie zmian [mln z"] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  !cznie"(0�10) 

Dochody ogó#em            0 

bud%et pa8stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie+             

Wydatki ogó#em            0 

bud%et pa8stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie+             

Saldo ogó#em            0 

bud%et pa8stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie+             

/ród"a finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie -róde" 
danych i przyj'tych do 
oblicze8 za"o%e8 

W oparciu o przepisy rozporz#dzenia zostan# okre$lone nowe kategorie obwodów "owieckich, 
a w konsekwencji na nowo b'd# wyliczane czynsze dzier%awne oraz ekwiwalenty. 

7. Wp#yw na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi%biorczo&', w tym na funkcjonowanie przedsi%biorców oraz 
na rodzin%, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej$cia w %ycie zmian 0 1 2 3 5 10  !cznie (0�10) 

W uj'ciu 
pieni'%nym 

(w mln z",  
ceny sta"e 

z � r.) 

du%e przedsi'biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi'biorstw 

      0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

      0 

W uj'ciu 
niepieni'%nym 

du%e przedsi'biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi'biorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne (dodaj;usu8+  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie -róde" 
danych i przyj'tych do 
oblicze8 za"o%e8  

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b'dzie mia"o wp"ywu na konkurencyjno$& gospodarki 
i przedsi'biorczo$&, w tym funkcjonowanie przedsi'biorców. B'dzie mia"o pozytywny, chocia% 
ograniczony wp"yw na przychody gmin z tytu"u czynszów dzier%awnych obwodów "owieckich 
lub ekwiwalentów w przypadku obwodów oddanych w zarz#d. 

8. Zmiana obci"(e) regulacyjnych *w tym obowi"zków informacyjnych+ wynikaj"cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#%enia poza bezwzgl'dnie 
wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej 
tabeli zgodno$ci+. 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 zwi'kszenie liczby dokumentów 

 zwi'kszenie liczby procedur 
 wyd"u%enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obci#%enia s# przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wp#yw na rynek pracy  

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b'dzie mia"o istotnego wp"ywu na rynek pracy. 

10. Wp#yw na pozosta#e obszary 

 

 $rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie pa8stwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp"ywu 

Urz'dy marsza"kowskie na podstawie rozporz#dzenia dokonaj# kategoryzacji obwodów 
"owieckich na terenie swojego dzia"ania, co pozwoli w"a$ciwym terytorialnie starostom na 
wyliczenie czynszów dzier%awnych poszczególnych obwodów lub na wyliczenie w"a$ciwego 
ekwiwalentu w przypadku obwodów oddanych w zarz#d. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wydanie rozporz#dzenia Ministra !rodowiska w sprawie wska-ników liczebno$ci zwierzyny oraz czynników 
wp"ywaj#cych na $rodowisko bytowania zwierzyny i walory "owieckie obwodu "owieckiego nie wp"ynie w sposób 
istotny na dzia"alno$& Polskiego Zwi#zku *owieckiego i Lasów Pa8stwowych, a tak%e innych podmiotów realizuj#cych 
gospodark' "owieck# na terenie kraju, poniewa% obecnie tak%e zobowi#zane s# one do op"acania czynszu dzier%awnego 
lub ekwiwalentu okre$lonego na podstawie przyznanej kategorii dla poszczególnych obwodów, a ponoszone koszty 
uwzgl'dniane s# w planowaniu bud%etów powy%szych jednostek. 

12. W jaki sposób i kiedy nast"pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan" zastosowane? 

Dotychczasowa praktyka wykaza"a trafno$& przyj'tego modelu regulacji dotycz#cego okre$lenia wska-ników 
w przepisach rozporz#dzenia Ministra !rodowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów 
"owieckich, szczegó"owych zasad ustalania czynszu dzier%awnego oraz udzia"u dzier%awców obwodów "owieckich 
w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn#, st#d projektowane rozporz#dzenie zachowuje co do zasady dotychczasowy 
kszta"t zasad okre$lania wska-ników liczebno$ci zwierzyny oraz czynników wp"ywaj#cych na $rodowisko bytowania 
zwierzyny i walory "owieckie obwodu z uwzgl'dnieniem zmian zachodz#cych w $rodowisku przyrodniczym.  

13. Za#"czniki (istotne dokumenty -ród#owe, badania, analizy itp.)  

Dane statystyczne s# dost'pne w rocznikach GUS i w sprawozdaniach rocznych Polskiego Zwi#zku *owieckiego oraz 
Lasów Pa8stwowych. 

 

 

 

 

 

 

10/09/EP 



Projekt 

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1 )
 

z dnia  

w!sprawie!sposobu!wyliczenia!udzia#u!zarz$dców!lub!dzier%awców!obwodów!#owieckich!

w!kosztach!ochrony!lasu!przed!zwierzyn$!oraz!wysoko&ci!wska'ników!przeliczeniowych!

czynszu!dzier%awnego!oraz!ekwiwalentu!za!obwody!wy#$czone!z!wydzier%awiania 

Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

§ 1. Ustala si$ nast$puj#ce wysoko%ci wska!ników przeliczeniowych do ustalenia 

czynszu dzier&awnego oraz ekwiwalentu za obwody "owieckie wy"#czone z wydzier&awienia: 

1) 0,10 q/ha dla obwodu bardzo dobrego; 

2) 0,05 q/ha dla obwodu dobrego; 

3) 0,03 q/ha dla obwodu %redniego; 

4) 0,02 q/ha dla obwodu s"abego; 

5) 0,006 q/ha dla obwodu bardzo s"abego. 

§ 2. Wysoko%' udzia"u w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn# jest nast$puj#ca: 

1) za ka&dy 1( niezrealizowania rocznego planu "owieckiego pozyskania: "osi, jeleni, 

danieli i saren � przyjmuj#c zasad$, &e jele) = 0,3 "osia = 2 daniele = 5 saren � udzia" 

wynosi 1( poniesionych kosztów ochrony lasu, 

2) za ka&dy 1( niezrealizowania zada) rocznego planu "owieckiego w zakresie poprawy 

warunków bytowania zwierzyny � udzia" wynosi 1( poniesionych kosztów ochrony 

lasu. 

§ 3. Rozporz#dzenie wchodzi w &ycie z dniem ... .
2)

 

 

MINISTER!"RODOWISKA 

 

                                                           
1)

 Minister *rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra *rodowiska +Dz. U. poz. 1904 i 2095). 

2) 
Niniejsze rozporz#dzenie by"o poprzedzone rozporz#dzeniem Ministra *rodowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. 
w sprawie zasad kategoryzacji obwodów "owieckich, szczegó"owych zasad ustalania czynszu dzier&awnego 
oraz udzia"u dzier&awców obwodów "owieckich w kosztach ochrony lasu przez zwierzyn# +Dz. U. poz. 1791 
oraz z 2006 r. poz. 420-, które traci moc z dniem wej%cia w &ycie niniejszego rozporz#dzenia w zwi#zku 
z wej%ciem w &ycie ustawy z dnia ... o zmianie ustawy � Prawo "owieckie oraz zmieniaj#cej ustaw$ 
o zmianie ustawy � Prawo "owieckie (Dz. U. poz. ...)
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporz#dzenia Ministra *rodowiska w sprawie sposobu wyliczenia udzia"u 

zarz#dców lub dzier&awców obwodów "owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn# 

oraz wysoko%' wska!ników przeliczeniowych czynszu dzier&awnego oraz ekwiwalentu za 

obwody wy"#czone z dzier&awy stanowi wykonanie upowa&nienia okre%lonego w art. 30 

ust. 7 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie +Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 

oraz z 2006 r. poz. 1082). 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre%lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych +Dz. U. poz. 2039, 

z pó!n. zm.-, poniewa& nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra *rodowiska w sprawie sposobu wyliczenia 

udzia"u zarz#dców lub dzier&awców obwodów "owieckich w kosztach 
ochrony lasu przed zwierzyn# oraz wysoko%ci wska!ników 
przeliczeniowych czynszu dzier&awnego oraz ekwiwalentu za obwody 
wy"#czone z wydzier&awiania  

Ministerstwo!wiod$ce!i!ministerstwa!wspó#pracuj$ce 
Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo *rodowiska 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu, 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le%nictwa  

Data!sporz$dzenia 
24 czerwca 2016 r. 

 

(ród#o:! 
Upowa&nienie ustawowe zawarte w art. 30 

ust. 7 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. �
Prawo "owieckie +Dz. U. z 2015 r.  poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082) 

 

Nr w wykazie prac �������. 
      

OCENA!SKUTKÓW!REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwi$zywany? 

Rozporz#dzenie ma okre%li' wska!niki przeliczeniowe dla potrzeb okre%lenia czynszu dzier&awnego oraz ekwiwalentu 
za obwody wy"#czone z wydzier&awiania oraz sposób wyliczenia udzia"u zarz#dców lub dzier&awców obwodów 
"owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn#. Konieczno%' wydania rozporz#dzenia wynika ze zmiany delegacji 

ustawowej i zakresu tego rozporz#dzenia, którego cz$%' zosta"a przeniesiona do ustawy. 

2. Rekomendowane!rozwi$zanie, w!tym!planowane!narz*dzia!interwencji, i oczekiwany efekt 

Przyj$te w projekcie rozwi#zania okre%laj# wysoko%ci wska!ników przeliczeniowych do ustalenia czynszu dzier&awnego 
oraz ekwiwalentu za obwody "owieckie wy"#czone z wydzier&awienia, a tak&e wysoko%' udzia"u w kosztach ochrony 
lasu przed zwierzyn# przy uwzgl$dnieniu stopnia niewykonania rocznego planu "owieckiego. Wydanie nowego 

rozporz#dzenia Ministra *rodowiska w sprawie sposobu wyliczenia udzia"u zarz#dców lub dzier&awców obwodów 
"owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn# oraz wysoko%ci wska!ników przeliczeniowych czynszu 
dzier&awnego oraz ekwiwalentu za obwody wy"#czone z wydzier&awiania jest uzasadnione odpowiedzialno%ci# ministra 
w"a%ciwego do spraw %rodowiska za stan gospodarki "owieckiej, a tak&e przychody gmin z tytu"y dzier&awy obwodów 
"owieckich. 

3. Jak!problem!zosta#!rozwi$zany w!innych!krajach,!w!szczególno&ci!krajach!cz#onkowskich!OECD/UE?  

Model op"aty za poszczególne obwody "owieckie w krajach UE opiera si$ na podobnych zasadach jak w Polsce i jest 
uzale&niony od jako%ci obwodu "owieckiego oraz po"o&enia obwodu "owieckiego, w krajach cz"onkowskich UE nie 
przewiduje si$ udzia"u w kosztach ochrony lasu.  

4. Podmioty,!na!które!oddzia#uje!projekt 

Grupa Wielko%' <ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Polski Zwi#zek >owiecki 
Pa)stwowe Gospodarstwo 
Le%ne LP, jednostki 

naukowo-dydaktyczne 

prowadz#ce OHZ, 

urz$dy marsza"kowskie 

118 tys. cz"onków, 

430 nadle%nictw, 

16 urz$dów 
marsza"kowskich 

Publikacje GUS Ponoszenie kosztów 
wynikaj#cych z obowi#zku 
zap"aty czynszu albo 
ekwiwalentu oraz kosztów 

udzia"u zarz#dców 
i dzier&awców obwodów 
"owieckich w kosztach 
ochrony lasu przed zwierzyn# 

Gminy i starostwa  Gminy 2478 

Starostwa 314 

Dane GUS Wyliczanie wysoko%ci czynszu 

dzier&awnego obwodu 

"owieckiego oraz ekwiwalentu. 
Przychody z tytu"u dzier&awy 

obwodów "owieckich i zap"aty 

ekwiwalentu. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i!podsumowanie!wyników!konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Polski Zwi#zek >owiecki, Dyrekcja Generalna 
Lasów Pa)stwowych, Pa)stwowa Rada Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Le%ne, Krajowa Rada Izb Rolniczych, 
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Zwi#zek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje o profilu ekologicznym oraz marsza"kowie województw. 

Projekt zostanie tak&e umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego Centrum Legislacji. 
 

6.  Wp#yw!na!sektor!finansów!publicznych 

(ceny sta"e z � r.) Skutki w okresie 10 lat od wej%cia w &ycie zmian [mln z"] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >#cznie (0�10) 

Dochody!ogó#em 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 180,0 

bud&et pa)stwa             

JST 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 180,0 

pozosta"e jednostki +oddzielnie-             

Wydatki!ogó#em            0 

bud&et pa)stwa             

JST             

pozosta"e jednostki +oddzielnie-             

Saldo!ogó#em 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 180,0 

bud&et pa)stwa             

JST 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 180,0 

pozosta"e jednostki +oddzielnie-             

<ród"a finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

!róde" danych 
i przyj$tych do oblicze) 
za"o&e) 

W ramach wej%cia w &ycie rozporz#dzenia zostan# okre%lone wp"ywy do gmin z tytu"u czynszu 

dzier&awnego obwodów "owieckich lub ekwiwalentu w przypadku obwodów oddanych 
w zarz#d. W oparciu o przepisy rozporz#dzenia zostan# okre%lone nowe warto%ci czynszu 

dzier&awnego obwodów "owieckich przez w"a%ciwych terytorialnie starostów, a tak&e udzia" 
w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn#. Jednak&e, przed dokonaniem kategoryzacji 
obwodów "owieckich, które jeszcze nie zosta"y ustanowione, niemo&liwe jest precyzyjne 

okre%lenie dochodów. Dane w tabeli s# szacunkowe, oparte na dotychczasowych wska!nikach. 

7. Wp#yw!na!konkurencyjno&+!gospodarki i przedsi*biorczo&+, w tym na funkcjonowanie!przedsi*biorców oraz 

na rodzin*,!obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej%cia w &ycie zmian 0 1 2 3 5 10 >#cznie  

(0�10) 

W uj$ciu 

pieni$&nym 

+w mln z",  
ceny sta"e  

z � r.) 

du&e przedsi$biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i %rednich 
przedsi$biorstw 

      0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      0 

W uj$ciu 

niepieni$&nym 

du&e przedsi$biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i %rednich 
przedsi$biorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

!róde" danych 
i przyj$tych do oblicze) 
za"o&e)  

Wej%cie w &ycie rozporz#dzenia nie b$dzie mia"o wp"ywu na konkurencyjno%' gospodarki  
i przedsi$biorczo%', w tym funkcjonowanie przedsi$biorców.  
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8. Zmiana obci$%e- regulacyjnych 0w!tym!obowi$zków!informacyjnych) wynikaj$cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#&enia poza bezwzgl$dnie 
wymaganymi przez UE +szczegó"y w odwróconej tabeli 
zgodno%ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 zwi$kszenie liczby dokumentów 

 zwi$kszenie liczby procedur 
 wyd"u&enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obci#&enia s# przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wp#yw!na!rynek!pracy! 

Wej%cie w &ycie rozporz#dzenia nie b$dzie mia"o istotnego wp"ywu na rynek pracy. 

10. Wp#yw!na!pozosta#e!obszary 

 

 %rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie pa)stwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp"ywu  

11. Planowane wykonanie przepisów!aktu!prawnego 

Wydanie rozporz#dzenia nie wp"ynie w sposób istotny na dzia"alno%' Polskiego Zwi#zku >owieckiego i Lasów 
Pa)stwowych, a tak&e innych podmiotów realizuj#cych gospodark$ "owieck# na terenie kraju, poniewa& obecnie tak&e 
istnieje obowi#zek op"acania czynszu dzier&awnego lub ekwiwalentu okre%lonego na podstawie przyznanej kategorii dla 
poszczególnych obwodów i istnieje obwi#zek udzia"u w kosztach ochrony lasu przez dzier&awców lub zarz#dców 
obwodów "owieckich, a ponoszone koszty uwzgl$dniane s# w planowaniu bud&etów powy&szych jednostek. 

12. W jaki sposób!i!kiedy!nast$pi!ewaluacja!efektów!projektu!oraz jakie!mierniki!zostan$!zastosowane? 

Dotychczasowa praktyka wykaza"a trafno%' przyj$tego modelu regulacji dotycz#cego sposobu okre%lania wysoko%ci 
czynszu dzier&awnego lub ekwiwalentu w zale&no%ci od kategorii obwodu "owieckiego, a tak&e udzia" w kosztach 

ochrony lasu przed zwierzyn# uj$tych w przepisach rozporz#dzenia Ministra *rodowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. 

w sprawie zasad kategoryzacji obwodów "owieckich, szczegó"owych zasad ustalania czynszu dzier&awnego oraz udzia"u 
dzier&awców obwodów "owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn#, st#d projektowane rozporz#dzenie 
zachowuje co do zasady dotychczasowy kszta"t zasad wyliczania czynszu dzier&awnego lub ekwiwalentu za obwody 
"owieckie a tak&e wysoko%' udzia"u w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn#.  

13. Za#$czniki (istotne dokumenty!'ród#owe, badania, analizy itp.)  

Dane statystyczne s# dost$pne w rocznikach GUS i w  sprawozdaniach rocznych Polskiego Zwi#zku >owieckiego oraz 
Lasów Pa)stwowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/09-kt 



 

Projekt 

 

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1)
 

z dnia 

w sprawie wzoru legitymacji, sk#adników!i!wzorów!umundurowania, wzorów!oznak 

s#u$bowych!i wzoru odznaki!s#u$bowej stra$ników!Pa%stwowej!Stra$y!&owieckiej!oraz!

wzoru oznaki i wzoru legitymacji stra$ników!#owieckich 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. � Prawo! "owieckie!

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082)!zarz#dza!si$,!co!nast$puje: 

§ 1. Wzór!legitymacji!stra%nika!Pa&stwowej!Stra%y!'owieckiej!okre(la za"#cznik!nr!1!do!

rozporz#dzenia. 

§ 2. 1. Umundurowanie!stra%nika!Pa&stwowej!Stra%y!'owieckiej!sk"ada!si$!z: 

1) marynarki w kolorze ciemnozielonym; 

2) spodni!lub!spódnicy!w!kolorze!ciemnozielonym; 

3) koszuli!w!kolorze!bia"ym; 

4) koszuli w kolorze zielonym z!d"ugim!r$kawem; 

5) koszuli!w!kolorze!zielonym!z!krótkim!r$kawem; 

6) krawata w kolorze zielonym; 

7) kurtki zimowej w kolorze ciemnozielonym; 

8) letniej bluzy i spodni w kolorze moro; 

9) zimowej kurtki i spodni w kolorze moro; 

10) swetra w kolorze ciemnozielonym; 

11) kamizelki w kolorze ciemnozielonym; 

12) bluzy z polaru w kolorze ciemnozielonym; 

13) peleryny; 

14) czapki zimowej w kolorze zielonym; 

                                                      
1) Minister !rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra !rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).  
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15) czapki letniej z daszkiem w kolorze zielonym lub moro; 

16) kapelusza w kolorze ciemnozielonym; 

17) r$kawic!skórzanych!w!kolorze!br#zowym; 

18) r$kawic!ocieplanych!w!kolorze!zielonym; 

19) butów!wielosezonowych!ocieplanych!na!grubej!zelówce!w!kolorze!br#zowym; 

20) trzewików!w!kolorze!br#zowym; 

21) pó"butów!dla!m$%czyzn!i!kobiet!w!kolorze!br#zowym; 

22) kabury!na!pistolet!skórzanej!lub!z!innego!tworzywa; 

23) pasa!g"ównego!no(nego!skórzanego!lub!z!innego!tworzywa; 

24) ocieplanej zimowej bielizny osobistej; 

25) skarpet w kolorze zielonym; 

26) szalika w kolorze zielonym; 

27) rajstop dla kobiet w kolorze cielistym. 

2. Wzory!umundurowania!okre(la!za"#cznik!nr!2!do!rozporz#dzenia. 

§ 3. 1. Na czapce zimowej oraz czapce letniej z!daszkiem,!o!których!mowa!w!§!2 ust. 1 

pkt!14!i!15,!jest!umieszczony!wizerunek!or"a!w!koronie!o!wysoko(ci!5!cm. 

2. Na! guzikach! zewn$trznych! umundurowania! jest! umieszczony! wizerunek! or"a!

w koronie. 

§ 4. 1. Oznakami!stra%ników!Pa&stwowej!Stra%y!'owieckiej!s#: 

1) emblemat!*Pa&stwowa!Stra%!'owiecka*; 

2) oznaki stanowiska. 

2. Wzory! oznak! stra%ników! Pa&stwowej! Stra%y! 'owieckiej! okre(la! za"#cznik! nr! 3 do 

rozporz#dzenia. 

§ 5. Wzór! odznaki! stra%nika! Pa&stwowej! Stra%y! 'owieckiej! okre(la! za"#cznik! nr! 4! do!

rozporz#dzenia. 

§ 6. Wzór!oznaki!stra%nika!"owieckiego!okre(la!za"#cznik!nr!5!do!rozporz#dzenia. 

§ 7. Wzór!legitymacji!stra%nika!"owieckiego!okre(la!za"#cznik!nr!6!do!rozporz#dzenia. 
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§ 8. Rozporz#dzenie!wchodzi!w!%ycie!z dniem ...
2)

. 

 

MINISTER!"RODOWISKA 

 

w porozumieniu: 

MINISTER!SPRAW!WEWN'TRZNYCH!I!ADMINISTRACJI 

MINISTER!SPRAWIEDLIWO"CI 

  

                                                      
2) 

Niniejsze rozporz#dzenie by"o poprzedzone rozporz#dzeniem Ministra !rodowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. 
w sprawie szczegó"owych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak 
i odznak s"u%bowych stra%ników Pa&stwowej Stra%y 'owieckiej oraz szczegó"owych kwalifikacji 
zawodowych, wzorów oznak i legitymacji stra%nika "owieckiego (Dz. U. poz. 966), które traci moc z dniem 
wej$cia w %ycie niniejszego rozporz#dzenia w zwi#zku z wej$ciem w %ycie ustawy z dnia ... o zmianie ustawy 
� Prawo "owieckie oraz zmieniaj#cej ustaw* o zmianie ustawy � Prawo "owieckie (Dz. U. poz. ...). 
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Za#(czniki 
do!rozporz(dzenia 

Ministra!"rodowiska 

z!dnia!...!*poz.!...) 

ZA !CZNIK Nr 1 

WZÓR"LEGITYMACJI"STRA#NIKA"PA$STWOWEJ"STRA#Y" OWIECKIEJ 

 
 
Wzór: 

 
 
Opis: 
 
1. Wymiary 140 mm x 105 mm. 
2. Ok adka!sztywna,!kolor!ciemnozielony: 
- god o!t oczone!w!kolorze!srebrnym, 
- napisy!t oczone!w!kolorze!srebrnym. 
3. Wewn"trzne!kartki!w!kolorze!bia ym,!napisy!koloru!czarnego. 
 

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

PA#STWOWA
STRA$

%OWIECKA

Legitymacja nr

(piecz"&!pod u'na!wystawcy)

(nazwisko)

(imi"�imiona)

(stanowisko�!tytu !s u'bowy)

(podpis wystawcy)

w

, dn. 20 r.

mp.

(podpis posiadacza legitymacji)

Wa'na!na!rok!wystawienia!20.....

Wa'no*&!legitymacji!przed u'ono!na!rok:

20.....r. 20.....r. 20.....r. 20.....r.

miejsce!na!fotografi"
35 x 45 mm
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ZA !CZNIK"NR"2 

WZORY"UMUNDUROWANIA"STRA#NIKA"PA$STWOWEJ"STRA#Y"

 OWIECKIEJ 

 
Umundurowanie!wyj*ciowe!damskie 
Wzór:  

 
 
 
Umundurowanie!wyj*ciowe!m"skie 
Wzór: 
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Koszula!z!krótkim!r"kawem 
Wzór: 

 
 
 
Koszula!z!d ugim!r"kawem 
Wzór: 
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Kurtka zimowa 
Wzór: 

 
 
 
Kapelusz damski 
Wzór: 

 
 
 
Kapelusz!m"ski 
Wzór: 
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Sweter 
Wzór: 

 
 
Kamizelka 
Wzór: 
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Bluza z polaru 
Wzór: 

 
 
 
Peleryna 
Wzór: 
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Umundurowanie polowe letnie 
Wzór: 

 
Umundurowanie polowe zimowe 
Wzór: 

 
Opis: 
1. Wizerunek!or a!w!koronie,!umieszczony!na!czapce!zimowej!oraz!czapce!letniej!z!daszkiem,!w!
kolorze srebrnym, wykonany z metalu. 
2. Wizerunek!or a!w!koronie!umieszczony!na!guzikach!zewn"trznych!umundurowania!wykonanych!z!
tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. 
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ZA !CZNIK"NR"3 

WZORY"OZNAK"STRA#NIKÓW"PA$STWOWEJ"STRA#Y" OWIECKIEJ 

Emblemat!*Pa&stwowa!Stra%!'owiecka* 

Skala 1:1 

Wzór: 

 
Opis: 
Oznaka wykonana z tworzywa sztucznego. 
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Oznaki stanowiska  

Skala 1:1 

 
Wzór: 

 
Opis: 
Oznaka!stanowiska!wyhaftowana!bajorkiem!w!kolorze!srebrnym!na!podk adzie!z!aksamitu!w!kolorze!
granatowym. 
 
 

P  S

P  S

P  S

P  S

P  S

P  S

komendant wojewódzki zast!pca komendanta
wojewódzkiego

komendant posterunku

starszy stra"nik stra"nik m#odszy stra"nik
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Opis: 
Oznaka!stanowiska!wykonana!z!materia u!z!haftem!albo!z!tworzywa!sztucznego,!z!napisem!w!kolorze!
srebrnym!na!podk adzie!w!kolorze!granatowym. 
 

  

KOMENDANT

WOJEWÓDZKI

ZAST!PCA"KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO

KOMENDANT

POSTERUNKU

STARSZY"STRA#NIK

STRA#NIK

M ODSZY"STRA#NIK

75 mm
2
5
 m

m
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ZA !CZNIK"NR"4 

WZÓR"ODZNAKI"STRA#NIKA"PA$STWOWEJ"STRA#Y" OWIECKIEJ 

 

Skala 1:1 

Wzór: 

 
Opis: 
1. Odznaka!wykonana!z!p ytki!metalowej!lub!z!tworzywa!sztucznego!w!kolorze!srebrnym,!z!zapink+. 
2. Dwie!pierwsze!cyfry!oznaczaj+!numer!województwa!okre*lony!w!rozporz+dzeniu!Rady!Ministrów!z!
dnia!14!listopada!2007!r.!w!sprawie!wprowadzenia!Nomenklatury!Jednostek!Terytorialnych!do!Celów!
Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573!z!pó-n.!zm.), a dwie kolejne - numer!s u'bowy!
stra'nika. 
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ZA !CZNIK"NR"5 

WZÓR"OZNAKI"STRA#NIKA" OWIECKIEGO 

Skala 1:1 

Wzór 

 
 
Opis: 
Oznaka!wykonana!z!materia u!z!haftem!lub!z!tworzywa!sztucznego,!napis!w!kolorze!srebrnym!na!
granatowym tle. 
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ZA !CZNIK"NR"6 

WZÓR"LEGITYMACJI"STRA#NIKA" OWIECKIEGO 

 
Wzór: 

 
Opis: 
1. Wymiary 140 mm x 105 mm. 
2. Ok adka!sztywna,!g adka,!kolor!ciemnozielony. 
3. Wewn"trzne!kartki!w!kolorze!bia ym,!napisy!koloru!czarnego. 
 
  

RZECZPOSPOLITA
POLSKA

Legitymacja nr

(piecz"&!pod u'na!wystawcy)

(nazwisko)

(imi"�!imiona)

(stanowisko�!tytu !s u'bowy)

(ko o! owieckie!/!o*rodek!hodowli!zwierzyny)

(podpis wystawcy)

w

, dn. 20 r.

mp.

(podpis posiadacza legitymacji)

Wa'na!na!rok!wystawienia!20.....

Wa'no*&!legitymacji!przed u'ono!na!rok:

20.....r. 20.....r. 20.....r. 20.....r.

miejsce!na!fotografi"
35 x 45 mm



�!17!� 

UZASADNIENIE 

Projekt! rozporz#dzenia!Ministra!+rodowiska!w!sprawie!wzoru legitymacji, sk"adników!

i wzorów!umundurowania, wzorów!oznak s"u%bowych i wzoru odznaki s"u%bowej stra%ników!

Pa&stwowej!Stra%y!'owieckiej!oraz!wzoru oznaki i wzoru legitymacji!stra%ników "owieckich 

stanowi!wykonanie!upowa%nienia!okre(lonego!w!art.!41 ust. 1 ustawy z!dnia!13!pa dziernika!

1995 r. � Prawo!"owieckie!-Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082). 

Projekt! rozporz#dzenia!nie!podlega!procedurze!notyfikacji!aktów!prawnych!okre(lonej 

w! rozporz#dzeniu! Rady! Ministrów! z! dnia! 23! grudnia! 2002! r.! w! sprawie! sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów!prawnych! -Dz.!U.!poz. 2039, 

z pó n. zm.),!poniewa%!nie!zawiera!przepisów!technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra !rodowiska w sprawie wzoru legitymacji, 
wzorów oznak s"u%bowych i wzoru odznaki s"u%bowej oraz sk"adników 
i wzorów umundurowania stra%ników Pa&stwowej Stra%y 'owieckiej, 
a tak%e wzoru oznaki i wzoru legitymacji stra%ników  "owieckich 

Ministerstwo"wiod%ce"i"ministerstwa"wspó&pracuj%ce 
Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo !rodowiska 

Ministerstwo wspó"pracuj#ce � Ministerstwo Spraw Wewn*trznych i 
Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwo$ci 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le$nictwa 

Data"sporz%dzenia 

29 czerwca 2016 r. 

 

'ród&o:" 
Upowa%nienie ustawowe zawarte w art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 13 pa+dziernika 1995 r. � 

Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082) 

 

Nr"w"wykazie"prac"�������. 
      

OCENA"SKUTKÓW"REGULACJI 

1. Jaki"problem"jest"rozwi%zywany? 

Rozporz#dzenie okre$la wzór legitymacji, wzory oznak s"u%bowych i wzór odznaki s"u%bowej oraz sk"adniki i wzory 
umundurowania stra%ników Pa&stwowej Stra%y 'owieckiej, a tak%e wzór oznaki i wzór legitymacji stra%ników 
"owieckich.  

2. Rekomendowane rozwi%zanie,"w"tym"planowane"narz(dzia"interwencji,"i"oczekiwany"efekt 

Wydanie nowego rozporz#dzenia wynika ze zmiany delegacji ustawowej. Projekt, w stosunku do dotychczasowego 
rozporz#dzenia, ró%ni si* zakresem regulowanych spraw � okre$lenie kwalifikacji zawodowych zosta"o przeniesione do 
ustawy.   

3. Jak"problem"zosta&"rozwi%zany"w"innych"krajach,"w"szczególno)ci"krajach"cz&onkowskich"OECD/UE?  

- 

4. Podmioty,"na"które"oddzia&uje"projekt 

Grupa Wielko$- /ród"o danych  Oddzia"ywanie 

 

Pa&stwowa Stra% 'owiecka  
 

 

11 komend 

wojewódzkich 

 Wp"yw na stan mundurowy. 

5. Informacje"na"temat"zakresu,"czasu"trwania"i"podsumowanie"wyników"konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Wojewódzcy Komendanci Pa&stwowej Stra%y 
'owieckiej. 

6.  Wp&yw"na"sektor"finansów"publicznych 

(ceny sta"e z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w %ycie zmian [mln z"] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '#cznie (0�10) 

Dochody"ogó&em            0 

bud%et pa&stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Wydatki"ogó&em            0 

bud%et pa&stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Saldo"ogó&em            0 

bud%et pa&stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

/ród"a finansowania  
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie +róde" 
danych i przyj*tych do 
oblicze& za"o%e& 

Wej$cie w %ycie tego rozporz#dzenia nie ma wp"ywu na sektor finansów publicznych.  

7. Wp&yw"na"konkurencyjno)*"gospodarki"i"przedsi(biorczo)*,"w"tym"na funkcjonowanie"przedsi(biorców"oraz"
na"rodzin(,"obywateli"i"gospodarstwa"domowe" 

Skutki 

Czas w latach od wej$cia w %ycie zmian 0 1 2 3 5 10 '#cznie (0�10) 

W uj*ciu 
pieni*%nym 

(w mln z",  
ceny sta"e  
z � r.) 

du%e przedsi*biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi*biorstw 

      0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

      0 

W uj*ciu 
niepieni*%nym 

du%e przedsi*biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi*biorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie +róde" 
danych i przyj*tych do 
oblicze& za"o%e&  

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b*dzie mia"o wp"ywu na konkurencyjno$- gospodarki  
i przedsi*biorczo$-, w tym funkcjonowanie przedsi*biorców. 

8.  Zmiana"obci%+e-"regulacyjnych"0w"tym"obowi%zków"informacyjnych1"wynikaj%cych"z"projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#%enia poza bezwzgl*dnie 
wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej tabeli 
zgodno$ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:  

 zwi*kszenie liczby dokumentów 

 zwi*kszenie liczby procedur 
 wyd"u%enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obci#%enia s# przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

 

9. Wp&yw"na"rynek"pracy" 

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b*dzie mia"o istotnego wp"ywu na rynek pracy. 
 

10. Wp&yw"na"pozosta&e"obszary 

 

 $rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie pa&stwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wp"ywu  

11. Planowane"wykonanie"przepisów"aktu"prawnego 

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie skutkuje zmian# obecnej sytuacji funkcjonariuszy PS' 

12.  W"jaki"sposób"i"kiedy"nast%pi"ewaluacja"efektów"projektu"oraz"jakie"mierniki"zostan%"zastosowane? 

Nie planuje si* ewaluacji. 

13. Za&%czniki"0istotne"dokumenty"7ród&owe,"badania,"analizy itp.)  

Brak. 
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Projekt 

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1 )
 

z dnia 

w!sprawie!wspó#pracy!Pa$stwowej!Stra%y!&owieckiej!z!Policj',!Polskim!Zwi'zkiem!

&owieckim,!Stra%'!Le(n'!oraz!z!Szefem!Krajowego!Centrum Informacji Kryminalnych 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo 

"owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

§ 1. Rozporz#dzenie okre%la sposoby wspó"pracy Pa&stwowej Stra'y *owieckiej z: 

1) Policj#; 

2) Polskim Zwi#zkiem *owieckim; 

3) Stra'# Le%n#; 

4) Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. 

§ 2. Pa&stwowa Stra' *owiecka wspó"pracuje z podmiotami, o których mowa w § 1, 

w zakresie zapobiegania i zwalczania k"usownictwa oraz przest$pstw i wykrocze& przeciwko 

"owiectwu, zwalczania obrotu zwierzyn# nielegalnie pozyskan# oraz ochrony mienia 

dzier'awców i zarz#dców obwodów "owieckich. 

§ 3. Wspó"praca, o której mowa w § 1, polega na: 

1) organizowaniu wspólnych akcji i patroli na obszarach obwodów "owieckich; 

2) udzielaniu pomocy Policji w akcjach przez ni# prowadzonych na obszarach obwodów 

"owieckich; 

3) podejmowaniu wspólnych dzia"a& maj#cych na celu zwalczanie k"usownictwa; 

4) wymianie informacji, zw"aszcza o %rodowiskach, z których wywodz# si$ k"usownicy, 

oraz obwodach "owieckich szczególnie zagro'onych k"usownictwem; 

5) prowadzeniu wspólnych szkole& stra'ników Pa&stwowej Stra'y *owieckiej, stra'ników 

"owieckich, policjantów i cz"onków Polskiego Zwi#zku *owieckiego; 

6) wspólnym ustalaniu kierunków i priorytetów wspó"pracy w realizacji zada& okre%lonych 

w § 2. 

                                                           
1)

 Minister +rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � %rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra +rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
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§ 4. Pa&stwowa Stra' *owiecka, komendant wojewódzki (sto"eczny) Policji oraz Polski 

Zwi#zek *owiecki: 

1) uzgadniaj# ramowe plany wspó"pracy w zakresie realizacji zada& okre%lonych w § 1, 2 

i 3, ustalaj#c szczegó"owo sposoby ich wykonania; 

2) dokonuj#, co najmniej raz w roku, analizy i oceny stanu wspó"pracy w zakresie 

realizacji zada& okre%lonych w § 1, 2 i 3. 

§ 5. Rozporz#dzenie wchodzi w 'ycie po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia2)
. 

 

MINISTER !RODOWISKA 

 

 

W porozumieniu: 

 

MINISTER SPRAW 

WEWN*TRZNYCH!I!ADMINISTRACJI 
 

 

 

 

 

                                                           
2)

 Niniejsze rozporz#dzenie by"o poprzedzone rozporz#dzeniem Ministra Ochrony +rodowiska, Zasobów 
Naturalnych i Le%nictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie wspó"dzia"ania Pa&stwowej Stra'y *owieckiej 
z Policj# i Polskim Zwi#zkiem *owieckim (Dz. U. poz. 460), które zgodnie z art. 8 ustawy z dnia ... 

o zmianie ustawy � Prawo "owieckie oraz zmieniaj#cej ustaw$ o zmianie ustawy � Prawo "owieckie (Dz. U. 

poz. ...) traci moc z dniem wej%cia w 'ycie niniejszego rozporz#dzenia. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporz#dzenia Ministra +rodowiska w sprawie wspó"pracy Pa&stwowej Stra'y 

*owieckiej z Policj#, Polskim Zwi#zkiem *owieckim, Stra'# Le%n# oraz z Szefem 

Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych stanowi wykonanie upowa'nienia zawartego 

w art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082). 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre%lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z pó!n. zm.), poniewa' nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra +rodowiska w sprawie wspó"pracy 
Pa&stwowej Stra'y *owieckiej z Policj# , Polskim Zwi#zkiem 
*owieckim oraz Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych 

Ministerstwo!wiod'ce!i!ministerstwa wspó#pracuj'ce 
Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo +rodowiska 

Ministerstwo wspó"pracuj#ce � Ministerstwo Spraw Wewn$trznych 

i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le%nictwa 

Data!sporz'dzenia 
24 czerwca 2016 r. 

 

+ród#o:! 
Upowa'nienie ustawowe zawarte w art. 41 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 
1995 r. � Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) 

 

Nr w wykazie prac �������. 
      

OCENA!SKUTKÓW!REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwi'zywany? 

Rozporz#dzenie okre%la zasady wspó"pracy Pa&stwowej Stra'y "owieckiej, Policji, Polskiego Zwi#zku *owieckiego, 
Stra'y Le%nej, Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie zapobiegania i zwalczania k"usownictwa 
oraz przest$pstw i wykrocze& przeciwko "owiectwu, zwalczania obrotu zwierzyn# nielegalnie pozyskan# oraz ochrony 
mienia dzier'awców i zarz#dców obwodów "owieckich.  

2. Rekomendowane!rozwi'zanie, w!tym!planowane!narz-dzia!interwencji, i oczekiwany efekt 

Wspó"praca Pa&stwowej Stra'y *owieckiej, Policji, Polskiego Zwi#zku *owieckiego, Stra'y *owieckiej i Szefa 
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej b$dzie polega"a na organizowaniu wspólnych akcji i patroli, wymianie 

informacji o zaobserwowanych zjawiskach k"usownictwa oraz prowadzeniu wspólnych szkole&. Istotnym elementem 
regulacji jest wprowadzenie obowi#zku opracowywania ramowych planów wspó"dzia"ania oraz okresowego (co najmniej 
raz na rok) dokonywania analiz i ocen.  

3. Jak!problem!zosta#!rozwi'zany w!innych!krajach,!w!szczególno(ci!krajach!cz#onkowskich!OECD/UE?  

Norm# w innych krajach jest bliska wspó"praca Policji i innych s"u'b odpowiedzialnych za ochron$ przyrody 
z organizacjami skupiaj#cymi my%liwych 

4. Podmioty,!na!które!oddzia#uje!projekt 

Grupa Wielko%- /ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Polski Zwi#zek *owiecki 
 

118 tys. cz"onków, 

 

Publikacje GUS, dane PZ* Ochrona zwierzyny oraz mienia 

dzier'awców i zarz#dców 
obwodów "owieckich 

Policja 

 

Pa&stwowa Stra' *owiecka  
 

Krajowe Centrum 

Informacji Kryminalnej 

  Zwalczanie k"usownictwa 
i innych przest$pstw 
wynikaj#cych z Prawa 
"owieckiego. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i!podsumowanie!wyników!konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Wojewódzcy Komendanci Pa&stwowej Stra'y 
*owieckiej, Polski Zwi#zek *owiecki, Komenda G"ówna Policji oraz Szef Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych. Projekt zostanie tak'e umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego Centrum Legislacji. 

6.  Wp#yw!na!sektor!finansów!publicznych 

(ceny sta"e z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej%cia w 'ycie zmian [mln z"] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *#cznie (0�10) 

Dochody!ogó#em            0 

bud'et pa&stwa             

JST             
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pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Wydatki!ogó#em            0 

bud'et pa&stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Saldo!ogó#em            0 

bud'et pa&stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

/ród"a finansowania  
 

 

 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 

!róde" danych 
i przyj$tych do oblicze& 
za"o'e& 

Wej%cie w 'ycie tego rozporz#dzenia nie ma wp"ywu na sektor finansów publicznych.  

7. Wp#yw!na!konkurencyjno(0!gospodarki i przedsi-biorczo(0, w tym na funkcjonowanie!przedsi-biorców oraz 

na rodzin-,!obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej%cia w 'ycie zmian 0 1 2 3 5 10 *#cznie  

(0�10) 

W uj$ciu 

pieni$'nym 

(w mln z",  
ceny sta"e  

z � r.) 

du'e przedsi$biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i %rednich 
przedsi$biorstw 

      0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      0 

W uj$ciu 

niepieni$'nym 

du'e przedsi$biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i %rednich 
przedsi$biorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

!róde" danych 
i przyj$tych do oblicze& 
za"o'e&  

Wej%cie w 'ycie rozporz#dzenia nie b$dzie mia"o wp"ywu na konkurencyjno%- gospodarki  
i przedsi$biorczo%-, w tym funkcjonowanie przedsi$biorców. 

8.  Zmiana obci'%e$ regulacyjnych 2w!tym!obowi'zków!informacyjnych) wynikaj'cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#'enia poza bezwzgl$dnie 
wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej tabeli 
zgodno%ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 zwi$kszenie liczby dokumentów 

 zwi$kszenie liczby procedur 
 wyd"u'enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       
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Wprowadzane obci#'enia s# przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wp#yw!na!rynek!pracy! 

Wej%cie w 'ycie rozporz#dzenia nie b$dzie mia"o istotnego wp"ywu na rynek pracy. 
 

10. Wp#yw!na!pozosta#e!obszary 

 

 %rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie pa&stwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp"ywu 
Wej%cie w 'ycie rozporz#dzenia b$dzie mia"o pozytywny wp"yw na %rodowisko, pozwoli 

skuteczniej zwalcza- k"usownictwo, przez co zwi$kszy si$ ochrona gatunków zwierz#t. 

11. Planowane wykonanie przepisów!aktu!prawnego 

Wydanie rozporz#dzenia nie wp"ynie na dzia"alno%- Policji, Pa&stwowej Stra'y *owieckiej oraz Polskiego Zwi#zku 
*owieckiego poniewa' podmioty te ju' wykonuj# okre%lone w rozporz#dzeniu zadania.  

12.  W!jaki!sposób!i!kiedy!nast'pi!ewaluacja!efektów!projektu!oraz jakie!mierniki!zostan'!zastosowane? 

Dotychczasowa praktyka wykaza"a trafno%- regulacji zawartych w przepisach rozporz#dzenia dnia 23 czerwca 1997 r. 

Ministra Ochrony +rodowiska Zasobów Naturalnych i Le%nictwa w sprawie wspó"dzia"ania Pa&stwowej Stra'y 
*owieckiej z Policj# i Polskim Zwi#zkiem *owieckim st#d projektowane rozporz#dzenie zachowuje co do zasady 

dotychczasowy kszta"t poszerzony jedynie o wspó"prac$ z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. 

13. Za#'czniki!(istotne dokumenty!3ród#owe, badania, analizy itp.)  

Dane statystyczne s# dost$pne w rocznikach GUS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/09-kt 



Projekt  

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1 )
 

z dnia  

w sprawie przydzia#u,!ewidencjonowania!i!przechowywania!w!siedzibach!Pa$stwowej!

Stra%y!&owieckiej!broni,!amunicji!oraz!'rodków!przymusu!bezpo'redniego, w tym 

warunków technicznych, jakim powinien odpowiada(!magazyn!broni 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo 

"owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

§  1. Rozporz#dzenie okre%la sposoby przydzia"u, ewidencjonowania i przechowywania 

w siedzibach Pa&stwowej Stra'y *owieckiej broni, amunicji oraz %rodków przymusu 

bezpo%redniego w postaci kajdanek zak"adanych na r$ce, pa"ki s"u'bowej, r$cznych miotaczy 

substancji obezw"adniaj#cych i przedmiotów przeznaczonych do obezw"adniania osób za 

pomoc# energii elektrycznej oraz warunki techniczne, jakim powinien odpowiada+ magazyn 

broni. 

§  2. 1. Pa&stwowa Stra' *owiecka posiada bro& paln# bojow#, bro& my%liwsk# %rutow# 

oraz amunicj$ do tej broni na podstawie pozwolenia na bro& na okaziciela. 

2. Z wnioskiem o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, wyst$puje komendant 

wojewódzki Pa&stwowej Stra'y *owieckiej. Wniosek powinien zawiera+ okre%lenie rodzaju 

broni oraz liczb$ jej egzemplarzy. 

§  3. Ewidencjonowanie posiadanej przez Pa&stwow# Stra' *owieck# broni palnej 

bojowej, broni my%liwskiej %rutowej, amunicji oraz miotaczy substancji obezw"adniaj#cych i 

przedmiotów przeznaczonych do obezw"adniania osób za pomoc# energii elektrycznej 

powinno umo'liwia+ identyfikacj$ ka'dej ich sztuki. 

§  4. Pa&stwowa Stra' *owiecka przechowuje w swoich siedzibach bro& paln# bojow#, 

bro& my%liwsk# %rutow#, amunicj$ oraz miotacze substancji obezw"adniaj#cych i przedmioty 

przeznaczone do obezw"adniania osób za pomoc# energii elektrycznej: 

                                                 

1)
 Minister !rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra !rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
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1)  w sposób uniemo'liwiaj#cy dost$p do nich osób nieuprawnionych; 

2)  zgodnie z wymogami producenta; 

3)  tak aby nie stanowi"y one zagro'enia dla 'ycia i zdrowia ludzkiego. 

§  5. 1. Bro& palna bojowa, bro& my%liwska %rutowa, amunicja oraz miotacze substancji 

obezw"adniaj#cych i przedmioty przeznaczone do obezw"adniania osób za pomoc# energii 

elektrycznej podlegaj# ewidencjonowaniu w �Ksi#'ce ewidencji broni palnej bojowej, broni 

my%liwskiej %rutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezw"adniaj#cego�, której wzór stanowi 

za"#cznik nr 1 do rozporz#dzenia. 

2. Wydanie i przyj$cie broni palnej bojowej, broni my%liwskiej, amunicji oraz miotaczy 

substancji obezw"adniaj#cych lub przedmiotów przeznaczonych do obezw"adniania osób za 

pomoc# energii elektrycznej odnotowuje si$ w �Ksi#'ce wydania i przyj$cia broni palnej 

bojowej, broni my%liwskiej, amunicji oraz miotaczy gazu obezw"adniaj#cego�, której wzór 

stanowi za"#cznik nr 2 do rozporz#dzenia. 

3. Ksi#'ki, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi i przechowuje w magazynie broni 

osoba prowadz#ca magazyn broni, upowa'niona przez komendanta wojewódzkiego 

Pa&stwowej Stra'y *owieckiej, zwana dalej �magazynierem�. 

4. Poszczególne karty ksi#'ek, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny by+ 

ponumerowane i przeszyte w sposób uniemo'liwiaj#cy ich wymian$, a ostatnia strona 

opiecz$towana piecz$ci#: �Pa&stwowa Stra' *owiecka�. 

§  6. 1. Magazyn broni stanowi oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, 

w miejscu utrudniaj#cym dokonanie w"amania. 

2. Magazyn broni powinien by+ obj$ty ca"odobow# ochron# oraz spe"nia+ nast$puj#ce 

wymagania: 

1)  na jego wyposa'eniu powinien znajdowa+ si$ podr$czny sprz$t ga%niczy oraz apteczka 

pierwszej pomocy zawieraj#ca w szczególno%ci krople do oczu na wypadek pora'enia 

gazem; 

2)  powinna by+ w nim zainstalowana sygnalizacja alarmowa; 

3)  powinny znajdowa+ si$ w nim szafy metalowe lub sejfy, zamykane na zamki atestowane 

i przystosowane do plombowania; 

4)  powinien posiada+ drzwi wej%ciowe metalowe lub obite blach# stalow# o grubo%ci nie 

mniejszej ni' 2 mm, wyposa'one w blokad$ przeciwwywa'eniow# oraz zamkni$cia 
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w postaci co najmniej 2 zamków atestowanych i zasuwy drzwiowej zamykanej na 

k"ódk$ atestowan# i przystosowanej do plombowania; 

5)  okna magazynu broni powinny by+ os"oni$te siatk# stalow# o wymiarach oczek nie 

wi$kszych ni' 10 x 10 mm i %rednicy drutu nie mniejszej ni' 2,5 mm, zabezpieczone na 

sta"e zamocowan# w murze krat# metalow# wykonan# z pr$tów stalowych o %rednicy 

nie mniejszej ni' 12 mm albo p"askowników stalowych o wymiarach nie mniejszych ni' 

8 x 30 mm, przy czym odst$p pomi$dzy pr$tami nie powinien przekracza+ 120 mm 

w poziomie i w pionie, a pomi$dzy p"askownikami � 80 mm w poziomie i 240 mm 

w pionie. 

3. Dopuszcza si$ monta': 

1)  atestowanych drzwi antyw"amaniowych � zamiast drzwi, o których mowa w ust. 2 pkt 4; 

2)  szyb atestowanych, odpornych na przebicie lub rozbicie, w szczególno%ci 

kuloodpornych, w oknach mocowanych trwale w otworach okiennych, bez mo'liwo%ci 

otwierania � zamiast siatki stalowej i kraty metalowej, o których mowa w ust. 2 pkt 5. 

4. Na wniosek komendanta wojewódzkiego Pa&stwowej Stra'y *owieckiej 

protokolarnej oceny spe"nienia przez magazyn broni wymogów, o których mowa w ust. 1�3, 

dokonuje powo"ana przez w"a%ciwego wojewod$ komisja, w której sk"ad wchodzi 

przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji w"a%ciwego ze wzgl$du na miejsce 

po"o'enia magazynu broni oraz przedstawiciel w"a%ciwego wojewody. 

§  7. 1. Bro& paln# bojow#, bro& my%liwsk# %rutow#, amunicj$ oraz miotacze substancji 

obezw"adniaj#cych i przedmioty przeznaczone do obezw"adniania osób za pomoc# energii 

elektrycznej przechowuje si$ w szafach metalowych lub sejfach, o których mowa w § 6 ust. 2 

pkt 3. 

2. Szafy metalowe i sejfy, w których przechowywana jest bro& palna bojowa, bro& 

my%liwska %rutowa, amunicja oraz miotacze substancji obezw"adniaj#cych, powinny by+ 

zamkni$te i zaplombowane przez magazyniera. 

3. Bro& palna bojowa oraz bro& my%liwska %rutowa podczas przechowywania w szafach 

metalowych lub sejfach powinna by+ wyj$ta z futera"u, roz"adowana, zabezpieczona, 

kompletna, czysta i zakonserwowana oraz powinna mie+ zwolniony kurek i od"#czony 

magazynek. 

4. Amunicj$ podczas przechowywania w szafach metalowych lub sejfach umieszcza si$ 

dodatkowo w opakowaniach lub pojemnikach zabezpieczaj#cych przed uderzeniem w 

sp"onk$ naboju. Amunicji nie przechowuje si$ w magazynkach nabojowych broni. 
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§  8. 1. Prawo wst$pu do magazynu broni maj#: 

1) magazynier; 

2) komendant wojewódzki Pa&stwowej Stra'y *owieckiej; 

3) komendant posterunku Pa&stwowej Stra'y *owieckiej, na terenie którego znajduje si$ 

magazyn broni; 

4) upowa'niony przedstawiciel w"a%ciwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji 

w obecno%ci magazyniera. 

2. W czasie nieobecno%ci w magazynie broni magazyniera sygnalizacja alarmowa 

powinna by+ w"#czona, a drzwi magazynu powinny by+ zamkni$te i zaplombowane przez 

magazyniera.  

§  9. 1. Stra'nik nosz#cy bro& paln# bojow#, bro& my%liwsk# %rutow#, miotacze 

substancji obezw"adniaj#cych lub przedmioty przeznaczone do obezw"adniania osób za 

pomoc# energii elektrycznej  po zako&czeniu pracy w terenie zwraca je wraz z amunicj# do  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si$, je'eli stra'nik, na polecenie komendanta 

wojewódzkiego Pa&stwowej Stra'y *owieckiej lub komendanta posterunku Pa&stwowej 

Stra'y *owieckiej, wykonuje zadania wymagaj#ce przebywania w terenie po zako&czeniu 

pracy. 

§  10. Rozporz#dzenie wchodzi w 'ycie po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia.
2)

 

 

MINISTER !RODOWISKA  

 

 

W porozumieniu: 

MINISTER SPRAW WEWN"TRZNYCH I ADMINISTRACJI  

 

 

                                                 

2)
 Niniejsze rozporz#dzenie by"o poprzedzone rozporz#dzeniem Ministra !rodowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. 

w sprawie posiadania, u%ywania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Pa&stwowej Stra%y 
'owieckiej broni palnej bojowej, broni my$liwskiej $rutowej, amunicji oraz miotaczy gazu 
obezw"adniaj#cego (Dz. U. poz. 984), które traci moc z dniem wej$cia w %ycie niniejszego rozporz#dzenia 
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy � Prawo "owieckie oraz zmieniaj#cej ustaw* o zmianie 
ustawy � Prawo "owieckie (Dz. U. poz. ...) 
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U Z A S A D N I E N I E  

Projekt rozporz#dzenia Ministra -rodowiska w sprawie przydzia"u, ewidencjonowania 

i przechowywania w siedzibach Pa&stwowej Stra'y *owieckiej broni, amunicji oraz %rodków 

przymusu bezpo%redniego, w tym warunków technicznych, jakim powinien odpowiada+ 

magazyn broni stanowi wykonanie upowa'nienia zawartego w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. 

poz. 1082). 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre%lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z pó!n. zm.), poniewa' nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra !rodowiska w sprawie przydzia"u, 
ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Pa&stwowej 
Stra%y 'owieckiej broni, amunicji oraz $rodków przymusu 
bezpo$redniego, w tym warunków technicznych, jakim powinien 
odpowiada+ magazyn broni 
 

Ministerstwo wiod#ce i ministerstwa wspó$pracuj#ce 

Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo !rodowiska 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu, 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le$nictwa 

Data sporz#dzenia 

24 czerwca 2016 r. 

 

%ród$o:  
Upowa%nienie ustawowe zawarte 

w art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

13 pa-dziernika 1995 r. � Prawo 

"owieckie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082) 

 

Nr w wykazie prac �������. 
      

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwi#zywany? 

Przydzia", ewidencjonowanie i przechowywanie w siedzibach Pa&stwowej Stra%y 'owieckiej broni, amunicji 
i $rodków przymusu bezpo$redniego.  
2. Rekomendowane rozwi#zanie, w tym planowane narz&dzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W zwi#zku ze zmian# delegacji ustawowej koniecznym sta"o si* znowelizowanie przedmiotowego 
rozporz#dzenia. 

3. Jak problem zosta$ rozwi#zany w innych krajach, w szczególno'ci krajach cz$onkowskich OECD/UE?  

- 

4. Podmioty, na które oddzia$uje projekt 
Grupa Wielko$+ /ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Pa&stwowa Stra% 
'owiecka  

         70-100 

funkcjonariuszy 

Urz*dy wojewódzkie Do tej pory obowi#zywa"y 
analogiczne zasady  

przechowywania 

i ewidencjonowania broni 

i amunicji  

    

5.  

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj# wojewódzcy komendanci PS' oraz 
Komenda G"ówna Policji. Projekt zostanie tak%e umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego 
Centrum Legislacji. 

6.  Wp$yw na sektor finansów publicznych 

(ceny sta"e z � r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w %ycie zmian [mln z"] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  !cznie (0�10) 

Dochody ogó$em            0 

bud%et pa&stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogó$em            0 

bud%et pa&stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogó$em            0 

bud%et pa&stwa             
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JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

/ród"a finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

-róde" danych i 
przyj*tych do oblicze& 
za"o%e& 

Brak wp"ywu. 

7. Wp$yw na konkurencyjno'( gospodarki i przedsi&biorczo'(, w tym na funkcjonowanie 

przedsi&biorców oraz na rodzin&, obywateli i gospodarstwa domowe  
Skutki 

Czas w latach od wej$cia w %ycie zmian 0 1 2 3 5 10  !cznie  

(0�10) 

W uj*ciu 

pieni*%nym 

(w mln z",  
ceny sta"e 
z � r.) 

du%e przedsi*biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych i 
$rednich 
przedsi*biorstw 

      0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      0 

W uj*ciu 

niepieni*%nym 

du%e przedsi*biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych i 
$rednich 
przedsi*biorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

-róde" danych i 
przyj*tych do oblicze& 
za"o%e&  

Brak wp"ywu 

8.  Zmiana obci#)e* regulacyjnych +w tym obowi#zków informacyjnych- wynikaj#cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#%enia poza bezwzgl*dnie 
wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej 
tabeli zgodno$ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 zwi*kszenie liczby dokumentów 

 zwi*kszenie liczby procedur 
 wyd"u%enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obci#%enia s# przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wp$yw na rynek pracy  
Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b*dzie mia"o wp"ywu na rynek pracy. 
10. Wp$yw na pozosta$e obszary 

$rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie pa&stwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wp"ywu 
Zachowanie bezpiecze&stwa przechowywania broni amunicji i $rodków przymusu 
bezpo$redniego 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wydanie rozporz#dzenia nie wp"ynie w sposób istotny na dzia"alno$+ Pa&stwowej Stra%y 'owieckiej. 
12.  W jaki sposób i kiedy nast#pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan# zastosowane? 

Dotychczasowa praktyka wykaza"a trafno$+ regulacji zawartych w przepisach rozporz#dzenia z dnia 24 maja 

2005 r. w sprawie w sprawie posiadania, u%ywania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach 

Pa&stwowej Stra%y 'owieckiej broni palnej bojowej, broni my$liwskiej $rutowej, amunicji oraz miotaczy gazu 
obezw"adniaj#cego (Dz. U. poz. 984), st#d projektowane rozporz#dzenie zachowuje co do zasady 
dotychczasowy kszta"t. 
13. Za$#czniki (istotne dokumenty 0ród$owe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Projekt 

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1 )
 

z dnia 

w sprawie sposobu wyceny trofeów!#owieckich  

Na podstawie art. 42e ust. 10 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r., poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

§ 1. 1. Przy dokonywaniu wyceny wst$pnej poro%a "osia, poro%a jelenia szlachetnego, 

poro%a daniela oraz poro%a sarny uwzgl$dnia si$ ich form$ oraz mas$. 

2. Przy dokonywaniu wyceny wst$pnej &limów muflona uwzgl$dnia si$ jedynie jego 

form$. 

3. Przy dokonywaniu wyceny wst$pnej trofea "owieckie dzieli si$ na: 

1) trofea "owieckie, które spe"niaj# "#cznie nast$puj#ce wymagania: 

a) w przypadku poro%a "osia: 

� forma poro%a � "opatacz, badylarz, 

� masa poro%a brutto � co najmniej 6 kg, 

b) w przypadku poro%a jelenia szlachetnego: 

� forma poro%a � wszystkie formy, z wyj#tkiem szpicaków, szydlarzy, wid"aków, 

my"kusów i perukarzy, 

� masa poro%a brutto � co najmniej 5,5 kg, 

c) w przypadku poro%a daniela: 

� forma poro%a � "opatacz, 

� masa poro%a brutto � co najmniej 2,6 kg, 

d) w przypadku poro%a sarny: 

� forma poro%a � szóstak i wy%sze, 

� masa poro%a brutto � co najmniej 0,43 kg, 

e) w przypadku &limów muflona � &limy o prawid"owym rozwoju; 

2) trofea "owieckie pozosta"e. 

                                                 

1)
 Minister !rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra !rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
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4. Przez mas$ poro%a brutto rozumie si$ mas$ poro%a z czaszk#, bez %uchwy. 

§ 2. 1. Wyceny ostatecznej dokonuje si$ nie wcze&niej ni% po up"ywie trzech miesi$cy 

od pozyskania zwierzyny. 

2. Wyceny ostatecznej dokonuje si$ w oparciu o kryteria Mi$dzynarodowej Rady 

'owiectwa i Ochrony Zwierzyny, stanowi#ce za"#cznik nr 1 do rozporz#dzenia. 

3. Wyceny ostatecznej dokonuje si$ zgodnie z instrukcj# wyceny, stanowi#c# za"#cznik 

nr 2 do rozporz#dzenia. 

§ 3. 1. Punktacja uzyskana w wyniku dokonanej wyceny ostatecznej s"u%y do 

kwalifikowania trofeów "owieckich, jako: 

1) medalowych: 

a) z"otomedalowych, 

b) srebrnomedalowych, 

c) br#zowomedalowych; 

2) pozosta"ych. 

2. Liczb$ punktów niezb$dn# do zakwalifikowania trofeum "owieckiego jako 

z"otomedalowe, srebrnomedalowe albo br#zowomedalowe okre&la za"#cznik nr 3 do 

rozporz#dzenia. 

§ 4. Rozporz#dzenie wchodzi w %ycie z dniem ... .
2) 

 

MINISTER!"RODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2) Niniejsze rozporz#dzenie by"o poprzedzone rozporz#dzeniem Ministra !rodowiska z dnia 19 maja 2005 r. 
w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów "owieckich (Dz. U. poz. 820), które traci moc z dniem 
wej$cia w %ycie niniejszego rozporz#dzenia w zwi#zku z wej$ciem w %ycie ustawy z dnia ... o zmianie 
ustawy � Prawo "owieckie oraz zmieniaj#cej ustaw& o zmianie ustawy � Prawo "owieckie (Dz. U. poz. ...).   
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Za !czniki" 
do"rozporz!dzenia 
Ministra"#rodowiska" 
z dnia ... (poz."�) 

 ZA$%CZNIK"Nr"1 

KRYTERIA"MI&DZYNARODOWEJ"RADY"$OWIECTWA"I OCHRONY ZWIERZYNY 
 

$o'" 
(Alces 
alces) 

 

  
Elementy wyceny 

 

  
 

  
Pomiar 

 

  
Suma 

 

  
#rednia 

 

  
Czynnik 

 

  
Punktacja dla: 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  opatacza 
 

 badylarza 
 

1 
 

  
 

 2 
 

  
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 
 

  
 

 1. Obwody tyk 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

    no!nych"w"cm 
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 2."Roz oga"w"cm 
 

  
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 0,5 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 3."D ugo!# 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

    rosoch w cm 
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 I. Pomiary 
 

 4a."Szeroko!# 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 2,0 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

      opat"w"cm"dla" 
     opatacza 
 

 prawej 
 

  
 

  
 

 x 
 

  
 

  
 

 x 
 

 
 

  
 

 4b. Obwody 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 0,65 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

     odnóg"w"cm"dla" 
    badylarza 
 

 prawej 
 

  
 

  
 

 x 
 

  
 

 x 
 

  
 

 
 

  
 

 5."$rednia 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 wed ug 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

    d ugo!#"wszystkich" 
   odnóg 
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

 instrukcji 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 6. Liczba wszystkich  
   odnóg 
 

  
 

  
 

 wed ug"instrukcji 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"pomiarowych 
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 1."Za"ró%nice"d ugo!ci"odnóg 
 

  
 

 0-5 pkt 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 II. Potr!cenia 
 

 2."Za"asymetri&"rosoch 
 

  
 

 0-3 pkt 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"ujemnych 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 Wycena ostateczna 
 

  
 

  
 

 
 

 Trofeum"zaliczono"do"grupy:" opataczy/badylarzy* 
 

  
 

 

_________ 
*
 Niepotrzebne"skre!li#. 
 

Jele+"szlachetny" 
(Cervus elaphus) 

 

 Elementy wyceny 
 

  
 

 Pomiar 
 

 #rednia 
 

 Czynnik 
 

 Punktacja 
 

1 
 

  
 

 2 
 

  
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 
 

  
 

 1."D ugo!#"tyk"w"cm 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

 0,5 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 2."D ugo!#"oczniaków 
 

 lewego 
 

  
 

  
 

 0,25 
 

  
 

 
 

  
 

    w cm 
 

 prawego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 3."D ugo!#"opieraków 
 

 lewego 
 

  
 

  
 

 0,25 
 

  
 

 
 

  
 

    w cm 
 

 prawego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 I. Pomiary 
 

 4."Obwody"ró%"w"cm 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 5."Obwody"tyk"pomi&dzy 
 

 lewej 
 

  
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

    oczniakiem i  
   opierakiem w cm 
 

 prawej 
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

 6."Obwody"tyk"pomi&dzy 
 

 lewej 
 

  
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

    opierakiem"i"koron'" 
   w cm 
 

 prawej 
 

  
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

 7."Masa"wie(ca"w"kg")netto* 
 

  
 

 x 
 

 2,0 
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 8."Roz oga"w"cm 
 

  
 

 x 
 

 0-3 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 9."Liczba"odnóg 
 

  
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

 Razem"punktów"pomiarowych 
 

  
 

 
 

  
 

 1. Ubarwienie 
 

  
 

  
 

 0-2 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 2. Uperlenie 
 

  
 

  
 

 0-2 pkt 
 

  
 

 
 

 II."Dodatki"za"pi,kno 
 

 3."Zako(czenie"odnóg 
 

  
 

  
 

 0-2 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 4. Nadoczniaki 
 

  
 

  
 

 0-2 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 5. Korony 
 

  
 

  
 

 0-10 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 Razem"dodatków 
 

  
 

 
 

 III."Potr!cenia 
 

 Razem"potr!ce+ 
 

 0-3 pkt 
 

  
 

 
 

 Wycena ostateczna 
 

  
 

 
 

Daniel  
(Dama dama) 

 

 Elementy wyceny 
 

  
 

 Pomiar 
 

 Suma 
 

 $rednia 
 

 Czynnik 
 

 Punktacja 
 

1 
 

  
 

  
 

 2 
 

  
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 
 

  
 

 1. 
 

 D ugo!#"poro%a"w"cm 
 

 lewa strona 
 

  
 

  
 

  
 

 0,5 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 prawa 
strona 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 2. 
 

 D ugo!#"oczniaków"w 
 

 lewego 
 

  
 

  
 

  
 

 0,25 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 cm 
 

 prawego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 I. Pomiar 
 

 3. 
 

 D ugo!#" opat"w"cm 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 4. 
 

 Szeroko!#" opat" 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 1,5 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 w cm 
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 5. 
 

 Obwody"ró%"w"cm 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 1,0 
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 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 6. 
 

 Obwód"dolny"tyki"lewej"w"cm 
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 Obwód"dolny"tyki"prawej"w"cm 
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

 7. 
 

 Obwód"górny"tyki"lewej"w"cm 
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 Obwód"górny"tyki"prawej"w"cm 
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

 8. 
 

 Masa"poro%a"w"kg")netto* 
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 2,0 
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"pomiarowych 
 

  
 

 
 

  
 

 1. 
 

 Ubarwienie 
 

 0-2 pkt 
 

  
 

 
 

 II. Dodatki 
 

 2. 
 

 S&ki"na" opatach 
 

 0-6 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 3. 
 

 Moc,"kszta t,"regularno!# 
 

 0-5 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"dodatkowych 
 

  
 

 
 

  
 

 1. 
 

 Niedostateczna"roz oga 
 

 0-6 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 2. 
 

 Wadliwe" opaty 
 

 0-10 pkt 
 

  
 

 
 

 III."Potr!cenia 
 

 3. 
 

 Wadliwe"kraw&dzie" opat 
 

 0-2 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 4. 
 

 Niedostateczna"równomierno!# 
 

 0-6 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"ujemnych 
 

  
 

 
 

 Wycena ostateczna 
 

  
 

 
Sarna (Capreolus 

capreolus) 
 

 Elementy wyceny 
 

 Pomiar 
 

 Suma 
 

 #rednia 
 

 Czynnik 
 

 Punktacja 
 

1 
 

  
 

 2 
 

  
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 
 

  
 

 1."D ugo!#"tyk"w"cm 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 0,5 
 

  
 

 
 

 I. Pomiary 
 

  
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 2. Masa (netto) w g 
 

  
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 0,1 
 

  
 

 
 

  
 

 3."Obj&to!#"w"cm3
 

 
  
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 0,3 
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 4."Roz oga"w"cm 
 

  
 

  
 

 x 
 

 x 
 

 0-4 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"pomiarowych 
 

  
 

 
 

  
 

 1. Ubarwienie 
 

 0-4 pkt 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 2. Uperlenie 
 

 0-4 pkt 
 

  
 

  
 

 
 

 II. Dodatki 
 

 3."Ró%e 
 

 0-4 pkt 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 4."Zako(czenia"odnóg 
 

 0-2 pkt 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 5."Rozwój"odnóg 
 

 0-2 pkt 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 6."Ukszta towanie"parostków 
 

 0-3 pkt 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"dodatkowych 
 

  
 

 
 

 III. Potr!cenia 
 

 1."Niedorozwój"odnóg 
 

 0-2 pkt 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 2."Usterki"ukszta towania 
 

 0-3 pkt 
 

  
 

  
 

 
 

 Wycena ostateczna 
 

  
 

 
 

Muflon 
(Ovis aries 
musimon) 

 

 Elementy wyceny 
 

 Pomiar 
 

 $rednia 
 

 Czynnik 
 

 Punktacja 
 

1 
 

  
 

 2 
 

  
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 
 

  
 

 1."D ugo!#"rogów"w"cm 
 

 lewego 
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 prawego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 2."Obwody"dolne"rogów"w"cm 
 

 lewego 
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

 
 

 I. Pomiary 
 

  
 

 prawego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 3."Obwody"!rodkowe"rogów"w"cm 
 

 lewego 
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 prawego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 4."Obwody"górne"rogów"w"cm 
 

 lewego 
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 prawego 
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 5."Roz oga"w"cm 
 

  
 

  
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

 Razem"punktów"pomiarowych 
 

  
 

 
 

  
 

 1. Ubarwienie 
 

  
 

  
 

 0-3 pkt 
 

  
 

 
 

 II. Dodatki 
 

 2. Karbowanie 
 

  
 

  
 

 0-3 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 3."Skr&t 
 

  
 

  
 

 0-3 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 Razem"punktów"dodatkowych 
 

  
 

 
 

 III."Potr!cenia 
 

 Za"usterki"w"ukszta towaniu"0-5 pkt 
 

  
 

 
 

 Wycena ostateczna 
 

  
 

 
Dzik  

(Sus scrofa) 
 

 Elementy wyceny 
 

 Pomiar 
 

 Suma 
 

 $rednia 
 

 Czynnik 
 

 Punktacja 
 

1 
 

  
 

 2 
 

  
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 
 

  
 

 1."D ugo!#"szabel"w"cm 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 I. Pomiary 
 

 2."Szeroko!#"szabel"w"mm 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

  
 

 3,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 3. Obwody fajek w cm 
 

 lewej 
 

  
 

  
 

 x 
 

 1,0 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 prawej 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"pomiarowych 
 

  
 

 
 

  
 

 1."Za"pi&kno"szabel 
 

 0-2 pkt 
 

  
 

 
 

 II. Dodatki 
 

 2."Za"pi&kno"fajek 
 

 0-3 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"dodatkowych 
 

  
 

 
 

  
 

 1. Za niedostateczne szlify 
 

 0-3 pkt 
 

  
 

 
 

 III."Potr!cenia 
 

 2."Za"asymetri&"szabel 
 

 0-3 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 3."Za"asymetri&"fajek 
 

 0-3 pkt 
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 4."Za"dysproporcj&"mi&dzy"szablami"i"fajkami 
 

 0-1 pkt 
 

  
 

 
 

  
 

 Suma"punktów"ujemnych 
 

  
 

 
 

 Wycena ostateczna 
 

  
 

 
Lis (Vulpes vulpes) 
 

 Elementy wyceny 
 

 Punktacja 
 

  1 
 

 2 
 

Borsuk (Meles meles) 
 

 1."D ugo!#"czaszki"w"cm 
 

  
 

 
 

 2."Szeroko!#"czaszki"w"cm 
 

  
 

 
 

 Wycena ostateczna 
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 ZA$%CZNIK"Nr"2 

INSTRUKCJA WYCENY TROFEÓW 

Wycena"poro-a" osia 
I.1. Obwód"tyki"no!nej"mierzy"si&"w"najw&%szym"miejscu"powy%ej"ró%y. 
I.2. Roz og&" stanowi" najwi&ksza" odleg o!#" pomi&dzy" czubkami" najbardziej" od" siebie" oddalonych" i"
odpowiadaj'cych"sobie"odnóg. 
I.3. D ugo!#"poro%a"mierzy"si&"po"zewn&trznej"krzywi+nie"rosoch,"od"czubka"najdalej"wystaj'cej"odnogi"
przedniej"cz&!ci"rosoch"do"czubka"najwy%szej"stercz'cej"odnogi"górnej"cz&!ci"rosoch. 
I.4.a. U"  opataczy" szeroko!#"  opaty" mierzy" si&" po" jej" zewn&trznej" krzywi+nie" w" najszerszym" miejscu"
zwartej" opaty")bez"uwzgl&dniania"odnóg*,"prostopadle"do"wewn&trznej"kraw&dzi" opaty. 
I.4.b. U"badylarzy"obwody"odnóg"mierzy"si&"dok adnie"w"po owie"ich"d ugo!ci;"do"wyceny"uwzgl&dnia"si&"
obwody"najwy%ej"pi&ciu"d u%szych"odnóg"na"ka%dej"tyce. 
I.5. $redni'"d ugo!#"odnóg"zalicza"si&"nast&puj'co: 
a) u"  opataczy" poni%ej" 5" cm" - 0" pkt," d ugo!#" za!" od" 5" cm" wzwy%" mno%y" si&" przez" 1," jednak"
maksymalna"liczba"punktów"nie"mo%e"przekracza#"15, 
b) u"badylarzy"!redni'"d ugo!#"odnóg"mno%y"si&"przez"1. 
I.6. Liczb&"odnóg"zalicza"si&" opataczom"po"1"pkt"za"ka%d'"odnog&"powy%ej"10,"badylarzom"po"1"pkt"za"
ka%d'"odnog&,"lecz"nie"wi&cej"ni%"za"pi&#"odnóg"na"ka%dej"tyce. 
II.1. Za"znaczne"ró%nice"w"d ugo!ci"odnóg"potr'ca"si&"od"0"do"5"pkt. 
II.2. Za"asymetri&"rosoch"potr'ca"si&"od"0"do"3"pkt. 

Wycena"poro-a"jelenia"szlachetnego" 
I.1. D ugo!#" tyki"mierzy"si&" wzd u%"osi" zewn&trznej"strony" tyki,"od"dolnej"kraw&dzi" ró%y" do"czubka" tej"
odnogi" w" koronie," która" zapewnia" najd u%szy" pomiar." Miarki" ta!mowej" nie" wolno" wciska#" w" zag &bienie"
mi&dzy"ró%'"a"tyk'. 
I.2. D ugo!#"oczniaka"mierzy"si&"od"górnego"brzegu"ró%y"do"czubka"odnogi. 
I.3. W" poro%u" jelenia" sika" d ugo!ci" odnóg" !rodkowych," wewn&trznych" i" dodatkowych" mierzy" si&" po"
zewn&trznych" stronach" odnóg." Wyznacza" si&" podstaw&" odnogi," któr'" jest" linia" kraw&dzi" tyki" w" miejscu"
odrastaj'cej"odnogi,"a"d ugo!#"odnogi"mierzy"si&"wzd u%"osi"odnogi"od"punktu"jej"przeci&cia"z"podstaw'"
odnogi do czubka odnogi. 
I.4. D ugo!#"opieraka"mierzy"si&"od"miejsca"na"tyce,"które"wyznacza"sieczna"k'ta"powsta ego"mi&dzy"
osiami tyki"i"opieraka"a%"do"czubka"odnogi. 
I.5 i I.6. Obwody"na"tykach"mierzy"si&"w"najcie(szych"miejscach. 
I.7. Pomiar"masy" wie(ca" z"krótko"przyci&t'"czaszk'"powinien"nast'pi#"po"up ywie"co"najmniej" trzech"
miesi&cy" od" pozyskania." Wynik" pomiaru" nale%y" ustali#" z" dok adno!ci'" do" 10" gramów."W" zale%no!ci" od"
sposobu"przyci&cia"czaszki"od"masy"brutto"odejmujemy"do"700"g. 
I.8. Roz og&"wycenia"si&"nast&puj'co: 
a) mniej"ni%"60% !redniej"d ugo!ci"tyki"- 0 pkt, 
b) 60,0 do 69,9% !redniej"d ugo!ci"tyki"- 1 pkt, 
c) 70,0 do 79,9% !redniej"d ugo!ci"tyki"- 2 pkt, 
d) 80,0% i"powy%ej"!redniej"d ugo!ci"tyki"- 3 pkt. 
I.9. Za"odnogi"uznaje"si&"odrosty,"których"d ugo!#"wynosi"co"najmniej"2"cm,"a"podstawa"jest"mniejsza"
od"ich"wysoko!ci. 
II.1. Ubarwienie: 
a) jasnoszare,"%ó tawe"lub"sztucznie zabarwione - 0 pkt, 
b) od"szarego"do"!redniobr'zowego"- 1 pkt, 
c) ciemnobr'zowe"do"czarnego"- 2 pkt. 
II.2. Uperlenie: 
a) g adkie"lub"s abe"- 0 pkt, 
b) !rednie"- 1 pkt, dobre - 2 pkt. 
II.3. Zako(czenia"odnóg: 
a) t&pe"lub"zmursza e"- 0 pkt, 
b) ostre, lecz ciemne - 1 pkt, 
c) ostre"wy!wiecone"bia o"polerowane"- 2 pkt. 
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II.4. Nadoczniaki: 
a) krótkie"- 2-10 cm - jednostronnie - 0 pkt, obustronnie - 0,5 pkt, 
b) !rednie"- 10,1-15 cm - jednostronnie - 0,5 pkt, obustronnie - 1,0 pkt, 
c) d ugie"- 15,1"i"wi&cej"cm"- jednostronnie - 1,0 pkt, obustronnie - 2 pkt. 
II.5. Do"korony" zalicza"si&" wszystkie"odnogi"osadzone"powy%ej"opieraka")równie%"odnog&" wilcz'*."Nie"
dotyczy"to"tzw."podwójnego"opieraka."Odnogi"w"koronie"okre!la"si&"jako"krótkie,"!rednie"lub"d ugie,"przy"
czym zak ada"si&"nast&puj'ce"wymiary: 
a) dla"krótkich"- 2-10 cm, 
b) dla"!rednich"- 10,1-15 cm, 
c) dla"d ugich"- powy%ej"15"cm. 
W"zale%no!ci"od"liczby"odnóg"w"koronie:"krótkich,"!rednich"i"d ugich"przyznaje"si&"do"10"pkt. 
III. Usterkami"s':"nierównomierne"ustawienie"tyk,"wyra+ne"ró%nice"w"d ugo!ci"tyk,"uderzaj'ce"asymetrie"
wie(ca" oraz" nierównomierno!ci" oczniaków," nadoczniaków" i" opieraków," je%eli" ju%" raz" ich" w" wycenie" nie"
uwzgl&dniono. 

Wycena"poro-a"daniela 
I.1. D ugo!#" poro%a" mierzy" si&" od" dolnej" kraw&dzi" ró%y" do najwy%szego" punktu" zwartej"  opaty."
-opatowate" wyd u%enia" uwzgl&dnia" si&" do" pomiaru" d ugo!ci," je%eli" ich" najwi&ksza" szeroko!#" stanowi"
po ow&"pomiaru"najwi&kszej"pe nej"szeroko!ci" opaty. 
I.2. D ugo!ci"oczniaków"mierzy"si&"od"górnej"kraw&dzi"ró%y"do"czubka"odnogi. 
I.3. D ugo!ci"  opat"mierzy"si&"po"zewn&trznej"krzywi+nie"od"tego"miejsca,"w"którym"si&"tyki"zaczynaj'"
poszerza#," do" najwy%szego" punktu" zwartej"  opaty." Je%eli" górny" obwód" tyki" jest" mniejszy" ni%" 130% 
warto!ci" obwodu" dolnego," przesuwa" si&" miark&" ku"  opacie" tak," aby" osi'gn'#" pomiar" obwodu" o" 1" cm"
wi&kszy,"i"od"tego"miejsca"rozpoczyna"si&"pomiar"d ugo!ci"  opaty."Je%eli"górny"obwód"przekracza"130% 
warto!ci"obwodu"dolnego,"pocz'tek"pomiaru"d ugo!ci" opat"stanowi"punkt"przeci&cia"osi"opieraka"i"tyki. 
I.4. Szeroko!#"  opat" mierzy" si&" w" ten" sposób," %e" zalicza" si&" po ow&" pomiaru" obwodu"  opaty" w"
najszerszym"jej"miejscu"bez"s&ków"i"wyrostków. 
I.5. Bez"wyja!nie(. 
I.6. Obwód"dolny"tyki"mierzy"si&"w"najcie(szym"miejscu"pomi&dzy"oczniakiem"a"opierakiem. 
I.7. Obwód"górny"tyki"mierzy"si&"w"najcie(szym"miejscu"pomi&dzy"opierakiem"i"  opat'."Je%eli"warto!#"
tego"pomiaru"mie!ci"si&"w"granicach"do"130% warto!ci"pomiaru"dolnego"obwodu"tyki,"to"zalicza"si&"j'"w"
ca o!ci"do"wyceny."Je%eli"natomiast"przekroczy"ona"130% pomiaru"dolnego"obwodu"tyki,"to"zalicza"si&"do"
wyceny tylko 130% warto!ci"dolnego"obwodu"tyki."Je%eli"na"tyce"brakuje"opieraka,"to"pomiaru"dokonuje 
si&"mi&dzy"oczniakiem"a" opat'"w"najcie(szym"miejscu,"a"wynik"tego"pomiaru"przyjmuje"si&"za"dolny"i"za"
górny"obwód"tyki. 
I.8. Ustalenie"masy"poro%a" z"krótko"przyci&t'"czaszk'" i"ko!ci'"nosow'"powinno" nast'pi#"co" najmniej"
trzy" miesi'ce" po" pozyskaniu." Przy" poro%ach" z" pe n'" czaszk'" bez" %uchwy" nale%y" potr'ci#" 250" g" i"
odpowiednio"mniej"przy"odci&ciu"cz&!ci"czaszki. 
II.1. Ubarwienie: 
a) %ó tawe"lub"sztucznie"barwione"0"pkt, 
b) szare"lub"br'zowe"1"pkt, 
c) br'zowe"do"czarnego"2"pkt. 
II.2. S&ki"na" opatach."Uwzgl&dnia"si&"tylko"s&ki"na" opatach,"które"osi'gaj'"co"najmniej"2"cm."Wyceny"
s&ków"dokonuje"si&"w"nast&puj'cy"sposób: 
 
 
 

 Jednostronnie 
 

 Obustronnie 
 

Kraw&dzie" opat"ze"sk'p'"ilo!ci'"krótkich"s&ków 
 

 0 pkt 
 

 0 pkt 
 

S&ki"na"1/3"kraw&dzi" opaty 
 

 1 pkt 
 

 2 pkt  
 

S&ki"na"2/3"kraw&dzi" opaty 
 

 2 pkt 
 

 4 pkt  
 

S&ki"na"ca ej"dolnej"kraw&dzi" opaty" 'cznie"z"ostrog' 
 

 3 pkt 
 

 6 pkt 
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II.3. Moc,"kszta t"i"regularno!#: 
z"przewidzianych"5"pkt,"3"pkt"dotycz'"mocy" opat,"a"2"pkt"- ich"kszta tu"i"regularno!ci. 
Liczba"punktów"za"moc"zale%na"jest"od"masy"poro%a: 
a) 2,75-3,00 kg - 1 pkt, 
b) 3,01-3,25 kg - 2 pkt, 
c) 3,26"kg"i"wi&cej"- 3 pkt. 
III.1. Potr'cenia"za"niedostateczn'"roz og&: 
a) poni%ej"85% !redniej"d ugo!ci"poro%a 1 pkt, 
b) poni%ej"80% !redniej"d ugo!ci"poro%a 2 pkt, 
c) poni%ej"75% !redniej"d ugo!ci"poro%a 3 pkt, 
d) poni%ej"70% !redniej"d ugo!ci"poro%a 4 pkt, 
e) poni%ej"65% !redniej"d ugo!ci"poro%a 5 pkt, 
f) poni%ej"60% !redniej"d ugo!ci"poro%a 6 pkt. 
III.2. Wadliwe" opaty: 
 
 
 

 Jednostronnie 
 

 Obustronnie 
 

wyburzone,"rombowe"lub"trójk'tne 
 

 1-3 pkt 
 

 2-6 pkt 
 

rozdwojone 
 

 2-4 pkt 
 

 4-8 pkt 
 

rozstrz&pione 
 

 3-5 pkt 
 

 6-10 pkt 
 

szablaste 
 

 4-5 pkt 
 

 8-10 pkt 
 

 
III.3. Wadliwe"kraw&dzie" opat."Za"wadliwe"uznaje"si&"np."g adkie"albo"zmursza e"kraw&dzie" opat. 
III.4. Niedostateczna" równomierno!#." Za" niedostateczn'" równomierno!#" uznaje" si&" mi&dzy" innymi"
nierównomierne" ustawienie" tyk," nierównomiern'" d ugo!#" poro%a," ró%nice" w" d ugo!ci" oczniaków" i"
opieraków. 

Wycena"poro-a"sarny 
I.1. D ugo!#"tyki"mierzy"si&"po zewn&trznej"jej"stronie"od"dolnej"kraw&dzi"ró%y,"uwzgl&dniaj'c"krzywizny,"
a%" do" czubka" grotu." Nie" nale%y" miarki" ta!mowej" wciska#" w" za amanie," wytworzone" mi&dzy" górn'"
kraw&dzi'"ró%y"a"tyk'. 
I.2. Mas&"poro%a"ustala"si&"po"up ywie"co"najmniej"trzech"miesi&cy po"pozyskaniu."Przy"ca ej"czaszce"
bez"%uchwy"nale%y"od"wyniku"pomiaru"brutto"odj'#,"zale%nie"od"wielko!ci"pozostawionej"czaszki,"do"90"g. 
I.3. Obj&to!#"poro%a"mierzy"si&"przez"zwa%enie"zanurzonego"w"wodzie"poro%a"do"dolnej"kraw&dzi"ró%,"
bez" zanurzenia" mo%d%eni" i" ko!ci" czaszki," i" odj&cie" od" masy" poro%a" zwa%onego" w" powietrzu." Wynik"
pomiaru"podaje"si&"w"cm3

. 
I.4. Roz og'"jest"najwi&kszy"odst&p"wewn&trzny"mi&dzy"tykami."Do"tyk"zalicza"si&"równie%"grot: 
a) bardzo"w'ska"roz oga")poni%ej"30% !redniej"d ugo!ci"tyk) 0 pkt, 
b) w'ska")30,0% do 34,9%) 1 pkt, 
c) !rednia")35,0% do 39,9%) 2 pkt, 
d) dobra (40,0% do 44,9%) 3 pkt, 
e) bardzo dobra (45,0% do 75,0%) 4 pkt, 
f) przesadna")powy%ej"75,0%) 0 pkt. 
II.1. Ubarwienie: 
a) jasne lub sztucznie zabarwione 0 pkt, 
b) %ó te"lub"jasnobr'zowe 1 pkt, 
c) !redniobr'zowe 2 pkt, 
d) ciemnobr'zowe 3 pkt, 
e) ciemne, prawie czarne 4 pkt. 
II.2 Uperlenie: 
a) g adkie,"prawie"bez"pere  0 pkt, 
b) s abo"uperlone 1 pkt, 
c) !rednio"uperlone")drobne,"dosy#"liczne"per y* 2 pkt, 
d) dobrze uperlone )drobne"per y"na"wszystkich"cz&!ciach"tyk* 3 pkt, 
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e) bardzo"dobre"uperlenie")bogate"per y"na"wszystkich"cz&!ciach"tyk* 4 pkt. 
II.3. Ró%e: 
a) s abe")w'skie"i"niskie* 0 pkt, 
b) !rednie")sznureczkowe,"ma o"perlone* 1 pkt, 
c) dobre")wianuszkowe"i"do!#"wysokie* 2 pkt, 
d) mocne (szerokie i wysokie) 3 pkt, 
e) bardzo mocne 4 pkt. 
II.4. Czubki"odnóg: 
a) t&pe,"s abo"wykszta cone 0 pkt, 
b) t&pe,"!rednio"wykszta cone 1 pkt, 
c) ostre,"bia o"polerowane 2 pkt. 
II.5. Regularno!#"i"jako!#:"0-5 pkt. 
Z przewidzianych 5 pkt 2 pkt"przypadaj'"na"jako!#"odnóg,"a"3"pkt"- na"regularno!#"parostków. 
Jako!#"odnóg: 
a) normalne odnogi 0 pkt, 
b) dobre odnogi 1 pkt, 
c) bardzo dobre odnogi 2 pkt. 
III. Potr'cenia")usterki*:"0-5 pkt. 
Z"przewidzianych"5"pkt"2"pkt"przypadaj'"na"jako!#"odnóg,"a"3 pkt - na inne usterki. 
Potr'cenia"za"jako!#"odnóg: 
a) brak"lub"zupe nie"krótkie"odnogi 2 pkt, 
b) jednostronne lub mierne odnogi 1 pkt, 
c) normalne odnogi 0 pkt. 
Stosuje"si&"po ówki"punktów. 

Wycena"'limów"muflona 
I.1. D ugo!#"!limów mierzy"si&"wzd u%" zewn&trznej"krzywizny"od"dolnego"brzegu"pokrywy"rogowej"do"
jej czubka. 
I.2, 3 i 4. Obwody"pokryw"mierzy"si&" zawsze" w" najgrubszym"miejscu"na"odcinkach"1/3"d ugo!ci"przy"
nasadzie,"w"!rodku"i"w"cz&!ci"ko(cowej. 
I.5. Roz og&"mierzy"si&"w"miejscu"najwi&kszego"rozst&pu"zewn&trznych"powierzchni"pokryw"rogowych. 
II.1. Ubarwienie: 
a) jasne 1 pkt, 
b) brunatne 2 pkt, 
c) czarne 3 pkt. 
II.2. Karbowanie: 
a) rzadkie 1 pkt, 
b) !rednie 2 pkt, 
c) g&ste 3 pkt. 
II.3. Skr&t"!limów:"0-5 pkt. 
III. Usterki w ukszta towaniu:"0-5 pkt.  
Z przewidzianych 5 pkt 0-3"pkt"przypadaj'"za"wrastanie"czubków"ku"g owie,"0"- 2 pkt za inne usterki. 

Wycena"or,-a"dzika 
I.1. D ugo!#"szabel"mierzy"si&"wzd u%" ich"zewn&trznej"krzywizny"w"centymetrach"z"dok adno!ci'"do"1"
mm."Je%eli"szabla"jest"ob amana,"mierzy"si&"tylko"rzeczywi!cie"wyst&puj'c'"d ugo!#. 
I.2. Szeroko!#"szabli"mierzy"si&"w"najszerszym"miejscu"suwmiark'"w"mm."Nie"dokonuje"si&"pomiaru"w"
miejscach"wyst&puj'cych"naro!li. 
I.3. Obwody" fajek" mierzy" si&" w" najgrubszym" miejscu" w" centymetrach" z" dok adno!ci'" do" 1" mm" bez"
wciskania" miarki" w" nierówno!ci." Nie" dokonuje" si&" pomiaru" w" miejscach" wyst&puj'cych" naro!li."
Nierówno!ci"powierzchni"nie"uwzgl&dnia"si&"przy"pomiarze. 
II.1. Dodatki"za"szable")do"2"pkt*,"uwzgl&dniaj'c: 
a) ubarwienie szlifów"ciemnobrunatne"do"czerni, 
b) wykszta cenie"ko(ców")czubków*, 
c) równomierne"wypuk e"sklepienie"powierzchni"zewn&trznych, 
d) pó koliste"wygi&cia"szabel, 
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e) równomiern'"szeroko!#"od"nasady")korzenia*"do"szlifów. 
Przyznane"dodatki"za"szable"nie"mog'"przekroczy#"2"pkt. 
II.2. Dodatki za fajki (do 3 pkt), przy czym: 
a) za"opalenia"czubków"do"1"pkt, 
b) za"wygi&cie,"je!li"wyst&puje"obustronnie,"do"2"pkt,"a"je!li"wyst&puje"jednostronnie"- do 1 pkt. 
Przyznane"dodatki"za"fajki"nie"mog'"przekroczy#" 'cznie"3"pkt. 
III. Potr'cenia"za"usterki")do"10"pkt*: 
a) za"niedostateczne"zeszlifowanie"ko(ców"do"3"pkt,"przy"czym: 
- je!li"d ugo!ci"szlifów"obustronnie"si&gaj'"do"4"cm"- 3 pkt, 
- je!li"d ugo!#"szlifu"po"jednej"stronie"ma"do"4"cm"- 1,5 pkt, 
- je!li"d ugo!ci"szlifów"obustronnie"maj'"4,1-5 cm - 1 pkt, 
- je!li"d ugo!#"szlifu"po"jednej"stronie"ma"4,1-5 cm - 0,5 pkt, 
b) za"asymetri&"szabel"w"d ugo!ci,"szeroko!ci"i"kszta cie"- do 3 pkt, 
c) za"asymetri&"fajek"w"d ugo!ci,"grubo!ci"i"kszta cie"- do 3 pkt, 
d) za"dysproporcj&"mi&dzy"szablami"i"fajkami"- do 1 pkt. 

Wycena czaszki lisa i borsuka 
1. D ugo!#" czaszki" mierzy" si&," ujmuj'c" ramionami" suwmiarki" albo" klupy" odleg o!#" pomi&dzy" przedni'"
powierzchni'" lub" kraw&dzi'" !rodkowych" siekaczy" a" najbardziej" do" ty u" wysuni&tym" punktem" ko!ci"
potylicznej. 
2. Szeroko!#" czaszki" mierzy" si&," ujmuj'c" ramionami" suwmiarki" albo" klupy" odleg o!#" mi&dzy"  ukami"
ko!ci"jarzmowych"w"miejscach"daj'cych"najd u%szy"pomiar"przy"prostopad ym"u o%eniu"do"osi"czaszki. 
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 ZA$%CZNIK"Nr"3 

MEDALOWE TROFEA"$OWIECKIE"- PUNKTACJA 
 

 
 

  
 

 MEDAL 
 

  
 

GATUNEK 
 

 BR%ZOWY 
 

 SREBRNY 
 

 Z$OTY 
 

 
 

  
 

 Punkty 
 

  
 

$o' 
(Alces alces) 

 

 250,00 - 274,99 
 

 275,00 - 299,99 
 

 300,00+ 
 

Jele+"szlachetny 
(Cervus elaphus) 

 

 170,00 - 189,99 
 

 199,00 - 209,99 
 

 210,00+ 
 

Daniel 
(Dama dama) 

 

 160,00 - 169,99 
 

 170,00 - 179,99 
 

 180,00+ 
 

Sarna 
(Capreolus capreolus) 

 

 105,00 - 114,99 
 

 115,00 - 129,99 
 

 130,00+ 
 

Muflon 
(Ovis musimon) 

 

 185,00 - 194,99 
 

 195,00 - 204,99 
 

 205,00+ 
 

Dzik 
(Sus scrofa) 

 

 110,00 - 114,99 
 

 115,00 - 119,99 
 

 120,00+ 
 

Lis 
(Vulpes vulpes) 

 

 24,00 - 24,49 
 

 24,50 - 24,99 
 

  25,00+ 
 

Borsuk 
(Meles meles) 

 

 22,00 - 22,49 
 

 22,50 - 22,99 
 

  23,00+ 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporz#dzenia Ministra !rodowiska w sprawie sposobu wyceny trofeów "owieckich 

stanowi wykonanie upowa%nienia zawartego w art. 42e ust. 10 ustawy z dnia 13 pa'dziernika 

1995 r. � Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082). 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre$lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z pó'n. zm.), 

poniewa% nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra !rodowiska w sprawie sposobu wyceny 
trofeów "owieckich 

Ministerstwo wiod!ce i ministerstwa wspó"pracuj!ce 

Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo !rodowiska 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu, 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le$nictwa 

Data sporz!dzenia 

24.06.2016 

 

#ród"o:  
Upowa%nienie ustawowe zawarte w art. 42e 
ust. 10 ustawy z dnia 13 pa'dziernika 1995 r. 
� Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082). 

 

Nr w wykazie prac � 

      

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwi!zywany? 

Okre$lenie sposobu wyceny trofeów "owieckich.  

2. Rekomendowane rozwi!zanie, w tym planowane narz$dzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Konieczno$* wydania nowego rozporz#dzenia wynika ze zmiany delegacji ustawowej. Proponowane rozporz#dzenie 
zast&puje rozporz#dzanie Ministra !rodowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów 
"owieckich (Dz. U. poz. 820) w niemal niezmienionej tre$ci. Jedyn# ró%nic# jest przeniesienie rodzajów trofeów do samej 
ustawy. 

3. Jak problem zosta" rozwi!zany w innych krajach, w szczególno%ci krajach cz"onkowskich OECD/UE?  

We wszystkich krajach, w których trofeistyka jest elementem kultury "owieckiej, stosuje si& te same zasady wyceny 
trofeów, okre$lone przez mi&dzynarodow# organizacj& "owieck# � CIC. Gwarantuje to mo%liwo$* porównywania ze sob# 
poszczególnych trofeów z ró%nych krajów. 

4. Podmioty, na które oddzia"uje projekt 

Grupa Wielko$* +ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Polski Zwi#zek -owiecki 
Pa/stwowe Gospodarstwo 
Le$ne LP 

118 tys. cz"onków, 
430 nadle$nictw 

Publikacje GUS Wskazane podmioty 

gospodaruj# zwierzyn# i s# 
zobowi#zane do przedk"adania 
trofeum do wyceny. 

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Polski Zwi#zek -owiecki, Dyrekcja Generalna 
Lasów Pa/stwowych. Projekt zostanie tak%e umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego Centrum 
Legislacji. 

6.  Wp"yw na sektor finansów publicznych 

(ceny sta"e z � r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w %ycie zmian [mln z"] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -#cznie (0�10) 

Dochody ogó"em            0 

bud%et pa/stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogó"em            0 

bud%et pa/stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogó"em            0 
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bud%et pa/stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

+ród"a finansowania  
 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 
'róde" danych 
i przyj&tych do oblicze/ 
za"o%e/ 

Brak wp"ywu na sektor finansów publicznych. 

7. Wp"yw na konkurencyjno%& gospodarki i przedsi$biorczo%&, w tym na funkcjonowanie przedsi$biorców oraz 
na rodzin$, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej$cia w %ycie zmian 0 1 2 3 5 10 -#cznie (0�10) 

W uj&ciu 
pieni&%nym 

(w mln z",  
ceny sta"e 
z � r.) 

du%e przedsi&biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi&biorstw 

      0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      0 

W uj&ciu 
niepieni&%nym 

du%e przedsi&biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi&biorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

'róde" danych 
i przyj&tych do oblicze/ 
za"o%e/  

Brak wp"ywu. 

8. Zmiana obci!'e( regulacyjnych )w tym obowi!zków informacyjnych* wynikaj!cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#%enia poza bezwzgl&dnie 

wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej tabeli 

zgodno$ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 zwi&kszenie liczby dokumentów 

 zwi&kszenie liczby procedur 
 wyd"u%enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obci#%enia s# przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 
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9. Wp"yw na rynek pracy  

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b&dzie mia"o istotnego wp"ywu na rynek pracy. 

10. Wp"yw na pozosta"e obszary 

 

 $rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie pa/stwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp"ywu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wydanie nowego rozporz#dzenia Ministra !rodowiska w sprawie sposobu wyceny trofeów "owieckich nie wp"ynie 
w sposób istotny na dzia"alno$* Polskiego Zwi#zku -owieckiego i Lasów Pa/stwowych. 

12. W jaki sposób i kiedy nast!pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan! zastosowane? 

Nie planuje si& ewaluacji efektów projektu. 

13. Za"!czniki )istotne dokumenty +ród"owe, badania, analizy itp.)  

Dane statystyczne s# dost&pne w rocznikach GUS i w sprawozdaniach rocznych Polskiego Zwi#zku -owieckiego oraz 
Lasów Pa/stwowych. 
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Projekt 

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1 )
 

z dnia 

w!sprawie!wykonywania!polowania! 

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

Rozdzia" I 

Przepisy!ogólne 

§ 1. Rozporz#dzenie okre%la: 

1) rodzaje broni my%liwskiej oraz amunicji i urz#dze& optycznych dopuszczonych do 

celów "owieckich; 

2) szczegó"owe wymagania w zakresie wykonywania polowania; 

3) wymagania dotycz#ce wydawania upowa'nienia do wykonywania polowania 

indywidualnego oraz jego wzór; 

4) wymagania dotycz#ce post$powania z broni# my%liwsk#; 

5) tryb rozstrzygania strza"ów spornych; 

6) wzór i sposób prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym; 

7) wymagania dotycz#ce wydawania %wiadectwa pochodzenia zwierzyny oraz jego wzór; 

8) dane, które powinny by* zawarte w dokumencie potwierdzaj#cym przyj$cie tuszy 

zwierzyny do punktu skupu, wzór i opis znaku s"u'#cego do oznakowania tusz 

zwierzyny oraz sposób ich oznakowania. 

§ 2. Ilekro* w rozporz#dzeniu jest mowa o: 

1) broni za"adowanej � rozumie si$ przez to bro& z co najmniej jednym nabojem 

umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajduj#cym si$ w broni magazynku; 

2)  flance � rozumie si$ przez to skrzyd"o linii my%liwych zagi$te w kierunku nadchodz#cej 

naganki; 

3) licówce � rozumie si$ przez samic$ jelenia albo daniela z m"odym prowadz#c# stado; 
                                                           
1)

 Minister !rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra !rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
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4) miocie � rozumie si$ przez to okre%lony teren zawarty mi$dzy nagank# � przed 

rozpocz$ciem p$dzenia � a my%liwymi, z którego wyp"aszana jest zwierzyna, 

a w przypadku polowania zbiorowego z ambon � teren wyznaczony przez organizatora 

polowania, na którym rozmieszczone s# ambony i porusza si$ naganka; 

5) nagance � rozumie si$ przez to jednego naganiacza lub grup$ naganiaczy 

wspó"pracuj#cych ze sob#; 

6) naganiaczu � rozumie si$ przez to uczestnika polowania, którego zadaniem jest 

naganianie zwierzyny; 

7) narogach � rozumie si$ przez to jadalne narz#dy wewn$trzne zwierzyny grubej: p"uca, 

serce, w#trob$ i nerki; 

8) n$cisku � rozumie si$ przez to miejsce wabienia zwierzyny, gdzie wyk"ada si$ przyn$t$; 

9) nocy � rozumie si$ przez to okres doby zaczynaj#cy si$ godzin$ po zachodzie s"o&ca 

i ko&cz#cy si$ godzin$ przed wschodem s"o&ca; 

10) otoku � rozumie si$ przez to link$, na której prowadzony jest pies; 

11) p$dzeniu � rozumie si$ przez to naganianie zwierzyny przez nagank$ w kierunku linii 

my%liwych stoj#cych na stanowiskach, a w przypadku polowania zbiorowego z ambon �

naganianie zwierzyny przez nagank$ poruszaj#c# si$ w miocie; 

12) podk"adaczu z psem � rozumie si$ przez to my%liwego p$dz#cego zwierzyn$ z psem lub 

psami; 

13) polowaniu przy stogach � rozumie si$ przez to polowanie na drapie'niki z udzia"em 

psów, na którym my%liwi zajmuj# stanowiska przy stogach i oddaj# strza"y wy"#cznie do 

zwierzyny odchodz#cej od stogów; 

14) polowaniu zbiorowym z ambon � rozumie si$ przez to polowanie zbiorowe, na którym 

my%liwi zajmuj# stanowiska wy"#cznie na ambonach umo'liwiaj#cych oddanie strza"u 

z wysoko%ci co najmniej 2 m (odleg"o%* od powierzchni gruntu do pod"ogi w ambonie) 

i na którym ka'de p$dzenie rozpoczyna si$ i ko&czy o czasie wyznaczonym przez 

prowadz#cego polowanie; 

15) postrza"ku � rozumie si$ przez to zranion# w wyniku postrza"u zwierzyn$; 

16) przyspieszniku � rozumie si$ przez to urz#dzenie zmniejszaj#ce, przy oddawaniu strza"u, 

si"$ oporu j$zyka spustowego; 

17) przystrzelaniu broni � rozumie si$ przez to wyregulowanie przyrz#dów celowniczych, 

a nast$pnie sprawdzenie na strzelnicy celno%ci oddawanych strza"ów; 
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18) stanowisku � rozumie si$ przez to miejsce, na którym my%liwy podczas polowania 

zbiorowego oczekuje na zwierzyn$. 

Rozdzia" II 

Rodzaje!broni!my#liwskiej!oraz!amunicji!i!urz$dze%!optycznych!dopuszczonych!do!

celów!&owieckich 

§ 3. 1. Do wykonywania polowania oraz do wykonywania odstrza"ów, o których mowa 

w art. 8 ust. 3, art. 44 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1�3, oraz w przepisach odr$bnych, dopuszczona 

jest wy"#cznie my%liwska bro& palna d"uga centralnego zap"onu, o lufach gwintowanych lub 

g"adkich, z wy"#czeniem broni czarnoprochowej, zwana dalej �broni# my%liwsk#�, z której po 

maksymalnym za"adowaniu mo'na odda* najwy'ej sze%* pojedynczych strza"ów, z tym 'e do 

magazynka broni samopowtarzalnej mo'na za"adowa* jednorazowo najwy'ej dwa naboje. 

2. U'ywana do polowania bro& my%liwska o lufach gwintowanych musi by* 

przeznaczona do strzelania amunicj# my%liwsk# charakteryzuj#c# si$ energi# pocisku nie 

mniejsz# ni' 1000 J w odleg"o%ci 100 m od wylotu lufy. 

3. Polowanie na zwierzyn$ grub# odbywa si$, z zastrze'eniem ust. 4, wy"#cznie 

z u'yciem broni my%liwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz naboi my%liwskich z pociskami 

pó"p"aszczowymi, przy czym: 

1) przy polowaniu na "osie energia pocisku w odleg"o%ci 100 m od wylotu lufy nie mo'e 

by* mniejsza ni' 2500 J; 

2) przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki, z wy"#czeniem dzików warchlaków, 

energia pocisku w odleg"o%ci 100 m od wylotu lufy nie mo'e by* mniejsza ni' 2000 J. 

4. Dopuszcza si$ polowanie na zwierzyn$ grub#, z wyj#tkiem "osi i jeleni byków, 

z u'yciem broni my%liwskiej o lufach g"adkich oraz my%liwskich naboi kulowych. 

 5. Do wykonywania polowania na zwierzyn$ drobn#, z zastrze'eniem ust. 6, u'ywa si$ 

wy"#cznie broni my%liwskiej o lufach g"adkich oraz my%liwskich naboi %rutowych ze %rutem 

o %rednicy do 4,5 mm 

6. Do wykonywania polowania na drapie'niki u'ywa si$ broni my%liwskiej o lufach 

gwintowanych oraz my%liwskich naboi z pociskami pó"p"aszczowymi i pe"nop"aszczowymi 

lub broni my%liwskiej o lufach g"adkich oraz naboi my%liwskich wymienionych w ust. 4 

lub 5. 

§!4. 1. Do wykonywania polowania oraz do wykonywania odstrza"ów, o których mowa 

w art. 8 ust. 3, art. 44 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1�3, oraz w przepisach odr$bnych, dopuszcza si$ 
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u'ywanie wy"#cznie urz#dze& optycznych, w których obraz celu powstaje w %wietle 

naturalnym i nie jest przetwarzany przez urz#dzenie elektroniczne, przy czym siatka 

celownicza lub znak celowniczy w urz#dzeniu optycznym mog# by* pod%wietlane lub 

generowane elektronicznie. 

2. Urz#dzenie optyczne mo'e zawiera* dalmierz. 

3. Do obserwacji dopuszcza si$ u'ywanie innych urz#dze& optycznych ni' wymienione 

w ust. 1, nieprzytwierdzonych do broni. 

Rozdzia" III 

Szczegó&owe!wymagania!w!zakresie!wykonywania!polowania 

 

§ 5. Polowanie indywidualne jest wykonywane: 

1) przez jednego my%liwego, dzia"aj#cego niezale'nie od innych my%liwych znajduj#cych 

si$ w tym samym obwodzie "owieckim albo 

2) na drapie'niki, przez jednego albo wi$cej my%liwych, z udzia"em naganki, na którym 

my%liwi zajmuj# stanowiska przy: 

a) norach i oddaj# strza"y wy"#cznie do zwierzyny odchodz#cej od nor lub 

b) stogach i oddaj# strza"y wy"#cznie do zwierzyny odchodz#cej od stogów, albo 

3) na ptactwo, podczas którego wspó"pracuje ze sob# nie wi$cej ni' trzech my%liwych, z 

u'yciem psa. 

§!6. 1. Polowanie zbiorowe jest organizowane przez dzier'awc$ albo zarz#dc$ obwodu 

"owieckiego, prowadzone przez osob$ przez niego wyznaczon# do kierowania przebiegiem 

polowania, zwan# dalej �prowadz#cym polowanie�, a ponadto: 

1) wykonywane z udzia"em co najmniej dwóch wspó"dzia"aj#cych ze sob# my%liwych albo 

my%liwego i naganki  lub podk"adacza z psem albo 

2) na którym my%liwi zajmuj# stanowiska wy"#cznie na nadziemnych stanowiskach 

my%liwskich umo'liwiaj#cych oddanie strza"u z wysoko%ci co najmniej 2 m, na którym 

ka'de naganianie zwierzyny rozpoczyna si$ i ko&czy o czasie wyznaczonym przez 

prowadz#cego polowanie. 

§ 7. Polowania mog# by* wykonywane z u'yciem psów. 

§ 8. 1. Polowanie z psami lub nagank# mo'e odbywa* si$ w okresie od dnia 

1 pa!dziernika   do dnia 31 stycznia, przy czym ograniczenie to nie dotyczy polowania 



� 5 � 

z psami lub nagank# na ptactwo "owne, z psami lub nagank# na drapie'niki oraz 

poszukiwania postrza"ka z psem na otoku. 

2. Poszukiwanie postrza"ka zwierzyny grubej w obwodzie "owieckim, w którym 

my%liwy nie ma upowa'nienia do wykonywania polowania, mo'e odbywa* si$ pod 

warunkiem niezw"ocznego zawiadomienia o tym dzier'awcy albo zarz#dcy tego obwodu 

"owieckiego, nie pó!niej jednak ni' po up"ywie 12 godzin od rozpocz$cia poszukiwa&.  

3. Poszukuj#cy postrza"ka mo'e korzysta* z pomocy naganiacza lub innego my%liwego, 

a tak'e korzysta* z psa prowadzonego na otoku. 

4. Dopuszcza si$ poszukiwanie postrza"ka zwierzyny grubej na terenie niewchodz#cym 

w sk"ad obwodu "owieckiego za zgod# w"adaj#cego terenem i z zachowaniem szczególnych 

%rodków bezpiecze&stwa. Zgoda, o której mowa, mo'e by* wydawana dzier'awcy albo 

zarz#dcy s#siaduj#cego z tym terenem obwodu "owieckiego na okre%lony czas lub mie* 

charakter sta"y. 

5. My%liwy powinien poszukiwa*, dochodzi* i u%mierci* rann# zwierzyn$ mo'liwie 

szybko i w sposób oszcz$dzaj#cy jej niepotrzebnych cierpie&. 

6. Dopuszcza si$ podniesienie zwierzyny drobnej, która pad"a po strzale w polu 

widzenia od granicy obwodu "owieckiego, w którym my%liwy wykonuje polowanie. 

7. Polowanie na ptactwo mo'e odbywa* si$ pod warunkiem u'ywania u"o'onego w tym 

celu psa, z tym 'e jeden pies przypada na nie wi$cej ni' trzech my%liwych. 

8. Polowanie na zwierzyn$ grub# mo'e odbywa* si$ pod warunkiem zapewnienia 

w poszukiwaniach postrza"ka udzia"u u"o'onego w tym celu psa. 

9. Je'eli dzie& 1 pa!dziernika przypada na dzie& nast$pny po dniu wolnym od pracy, 

okres polowa& z psami lub nagank#, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna si$ pierwszego 

z dni wolnych od pracy bezpo%rednio przed dniem 1 pa!dziernika. 

10.  Je'eli dzie& 31 stycznia przypada na dzie& poprzedzaj#cy dzie& wolny od pracy, 

okres polowa& z psami lub nagank#, o którym mowa w ust. 1, ko&czy si$ ostatniego dnia 

wolnego od pracy z dni nast$puj#cych bezpo%rednio po dniu 31 stycznia. 

11. Przy okre%laniu rozpocz$cia i zako&czenia okresu polowa& z psami lub nagank#, 

o którym mowa w ust. 1, przyjmuje si$, 'e dzie& wolny od pracy to niedziele i %wi$ta, 

okre%lone w odr$bnych przepisach o dniach wolnych od pracy, oraz soboty. 

§  9. 1. Podczas polowania nie strzela si$ do: 

1) celów nierozpoznanych; 

2) licówki; 



� 6 � 

3) zwierzyny korzystaj#cej z pa%ników, lizawek, na pasach zaporowych oraz punktach 

sta"ego dokarmiania, z wyj#tkiem strzelania do dzików i drapie'ników na n$ciskach;  

4) zwierzyny b$d#cej na ogrodzonych poletkach 'erowych; 

5) ptactwa nieb$d#cego w locie, z wyj#tkiem jarz#bków, g$si i "ysek; 

6) zaj$cy pozostaj#cych w bezruchu. 

2. Nie strzela si$ do zwierzyny z pojazdów silnikowych i zaczepionych do nich 

przyczep, naczep lub innych urz#dze& oraz z pojazdów konnych, a tak'e z "odzi o nap$dzie 

silnikowym z pracuj#cym silnikiem; 

3. My%liwy powinien ustali* u dzier'awcy albo zarz#dcy obwodu "owieckiego 

lokalizacj$ n$cisk w obwodzie "owieckim, a dzier'awca albo zarz#dca obwodu "owieckiego 

powinien uzgodni* ich lokalizacj$ na terenach le%nych z w"a%ciwym nadle%nictwem. 

4. Podczas polowania nie mo'na wykonywa* nast$puj#cych czynno%ci: 

1) wykorzystywa* o%lepionych lub okaleczonych zwierz#t jako wabiki; 

2) u'ywa* urz#dze& odtwarzaj#cych nagrania g"osów zwierz#t w celu wabienia i p"oszenia 

zwierzyny; 

3) u'ywa* urz#dze& elektrycznych lub elektronicznych, które mog# zabija* lub og"usza*; 

4) u'ywa* luster i innych urz#dze& o%lepiaj#cych; 

5) stosowa* gaz i dym do wyp"aszania zwierz#t. 

5. Nie celuje si$ i nie strzela do zwierzyny, je'eli: 

1) na linii strza"u znajduj# si$ my%liwi lub inne osoby albo zwierz$ta gospodarskie, 

budynki, pojazdy lub drogi publiczne, a odleg"o%* od nich nie zapewnia bezpiecznego 

strza"u; 

2) zwierzyna znajduje si$ na szczytach wzniesie&; 

3) zwierzyna znajduje si$ w odleg"o%ci mniejszej ni' 200 metrów od pracuj#cych maszyn 

rolniczych. 

§ 10. 1. My%liwy nie mo'e wykonywa* polowania w stanie po u'yciu alkoholu lub 

innych %rodków odurzaj#cych. 

2. Na polowaniu zbiorowym prowadz#cy polowanie nie dopuszcza lub wyklucza 

z polowania osoby nieprzestrzegaj#ce regu", o których mowa w ust. 1. 

§ 11. 1. Polowanie w nocy mo'e odbywa* si$ na: 

1)  dziki, pi'maki i drapie'niki � przez my%liwego wyposa'onego w my%liwsk# bro& paln# 

z zamontowanym celowniczym urz#dzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

oraz lornetk$ i latark$; 
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2) g$si i kaczki � na zlotach i przelotach. 

2. My%liwy poluj#cy w nocy jest obowi#zany zachowa* wyj#tkow# ostro'no%*, 

a w szczególno%ci: 

1) nie strzela* w kierunku osad i dróg publicznych; 

2) przed strza"em, w przypadku okre%lonym w ust. 1 pkt 1, osobi%cie rozpozna* przez 

lornetk$ cel i teren na linii strza"u; 

3) w razie oddania strza"u i niepodniesienia zwierzyny w nocy sprawdzi* wynik strza"u 

przy %wietle dziennym. 

§ 12!. Polowanie na zaj#ce odbywa si$ wy"#cznie jako polowanie zbiorowe, przy udziale 

co najmniej sze%ciu my%liwych, przy czym naganianie odbywa si$ bez u'ycia psa. 

§ 13. Przy wykonywaniu polowania zbiorowego pierwsze p$dzenie nie mo'e rozpocz#* 

si$ wcze%niej ni' o wschodzie s"o&ca, a ostatnie p$dzenie nie mo'e zako&czy* si$ pó!niej ni' 

o zachodzie s"o&ca. 

§ 14. 1. Prowadz#cy polowanie lub wyznaczony przez niego my%liwy przed 

rozpocz$ciem polowania sporz#dza list$ naganiaczy, dokonuje odprawy naganki, informuje 

o warunkach polowania, w szczególno%ci o obowi#zkach i sposobie zachowania si$ podczas 

polowania, w tym u'ywania psów i dochodzenia postrza"ków. 

2. Osoby przyj$te do naganki nale'y otoczy* opiek#, a w czasie polowania sprawdza* 

ich obecno%*. 

3. Organizuj#cy polowanie zbiorowe oraz prowadz#cy to polowanie s# odpowiedzialni 

za zaopatrzenie naganiaczy w wierzchnie okrycie zapewniaj#ce ich dobr# widzialno%* przez 

my%liwych. 

§ 15. 1. Prowadz#cy polowanie jest odpowiedzialny za sporz#dzenie listy my%liwych 

przed przyst#pieniem do odprawy. 

2. Polowanie uwa'a si$ za rozpocz$te z chwil# przyst#pienia do odprawy my%liwych. 

§ 16. 1. Prowadz#cy polowanie w trakcie odprawy my%liwych powinien: 

1) poinformowa*, jak# zwierzyn$, w jakiej ilo%ci przewidziano do odstrza"u; 

2) poinformowa*, komu powierzono apteczk$; 

3) omówi* przewidziane sygna"y i obowi#zuj#ce zasady bezpiecze&stwa, ze szczególnym 

uwzgl$dnieniem aktualnych warunków terenowych i atmosferycznych, oraz przekaza* 

inne uwagi dotycz#ce polowania; 
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4) okaza* my%liwym uczestnicz#cym w polowaniu wszystkie psy, które mog# bra* udzia" 

w tym polowaniu; 

5) sprawdzi* dokumenty uprawniaj#ce do udzia"u w polowaniu. 

2. Po odprawie dokonuje si$ losowania stanowisk; numeracja stanowisk zaczyna si$ od 

lewej flanki. 

3. Prowadz#cy polowanie mo'e nie bra* udzia"u w losowaniu stanowisk; w takim 

przypadku po rozprowadzeniu ma obowi#zek zaj#* stanowisko za ostatnim 

z rozprowadzonych my%liwych. 

§ 17. 1. Na polowaniu zbiorowym u'ywa si$ sygna"ów d!wi$kowych oznaczaj#cych: 

1)  ruszenie naganki; 

2)  zakaz strza"u w miot; 

3)  koniec p$dzenia i obowi#zek usuni$cia nabojów z komór nabojowych. 

2. Prowadz#cy polowanie: 

1) ustala rodzaj sygna"ów oznaczaj#cych czynno%ci, o których mowa w ust. 1; 

2) mo'e zarz#dzi* pomini$cie pierwszego i drugiego sygna"u jako niecelowych lub 

mog#cych wprowadzi* w b"#d uczestników polowania; naganka rusza wówczas 

o godzinie okre%lonej przez prowadz#cego polowanie; 

3) jest obowi#zany w przypadku, o którym mowa w pkt 2, poinformowa* wszystkich 

uczestników polowania o tych zmianach i o znaczeniu ka'dego sygna"u; 

4) jest odpowiedzialny za rozprowadzenie my%liwych na stanowiska; 

5) powinien ka'dorazowo, przed rozprowadzeniem my%liwych na stanowiska, poda* im 

miejsce lub kierunek zbiórki po zako&czeniu p$dzenia. 

§ 18. Na polowaniu zbiorowym: 

1) my%liwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzaj#cego, przy 

czym wolno mu przesun#* si$ nie wi$cej ni' trzy metry w prawo lub w lewo wzd"u' 

linii my%liwych; 

2) w czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowisku my%liwy jest obowi#zany 

zachowywa* si$ cicho i spokojnie; 

3) po zaj$ciu stanowiska my%liwy nawi#zuje "#czno%* wzrokow# z my%liwymi na 

s#siednich stanowiskach i w miar$ mo'liwo%ci potwierdza to widocznym ruchem r$ki; 

4) my%liwy pozostaje na stanowisku a' do sygna"u oznajmiaj#cego koniec p$dzenia, 

z zastrze'eniem pkt 5; 
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5) w sytuacji wymagaj#cej niesienia w nag"ych wypadkach pomocy innym osobom 

my%liwy, schodz#c ze stanowiska, powinien w miar$ mo'liwo%ci powiadomi* o tym 

swoich s#siadów oraz roz"adowa* bro&, z zastrze'eniem pkt 6; 

6) zej%cie ze stanowiska z broni# za"adowan# jest dopuszczalne tylko w razie konieczno%ci 

udzielenia pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzyn$; 

7) my%liwy jest obowi#zany posiada* na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, 

zapewniaj#ce jego dobr# widzialno%* przez innych uczestników polowania; 

8) nie wolno strzela* wzd"u' linii my%liwych; za strza" wzd"u' linii my%liwych uwa'a si$ 

strza", przy którym pocisk kulowy lub skrajne %ruty wi#zki przechodz# lub 

w przed"u'eniu przesz"yby w odleg"o%ci mniejszej ni' 10 m od stanowiska s#siada; 

9) nie wolno strzela* ze stanowiska na linii my%liwych w kierunku stanowisk na flankach 

i ze stanowisk na flankach w kierunku linii my%liwych, je'eli odleg"o%* mi$dzy tymi 

stanowiskami lub ukszta"towanie terenu nie zapewnia bezpiecze&stwa; 

10) nie wolno zajmowa* stanowisk w rowach, wykopach i zag"$bieniach terenu; 

11) po zaj$ciu stanowiska my%liwy jest obowi#zany przyj#* pozycj$ stoj#c# lub siedz#c#; 

12) oddanie strza"u mo'e nast#pi* jedynie z pozycji stoj#cej; ograniczenie to nie dotyczy 

strza"ów oddawanych z ambon; 

13) strza" kul# do zwierzyny znajduj#cej si$ poza miotem jest dopuszczalny na odleg"o%* nie 

wi$ksz# ni' 100 m; 

14) strza" kul# do zwierzyny znajduj#cej si$ w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem 

szczególnej ostro'no%ci, na odleg"o%* nie wi$ksz# ni' 40 m, a w przypadku polowania 

zbiorowego z ambon � na odleg"o%* nie wi$ksz# ni' 80 m; 

15) oddawanie strza"u do zwierzyny p"owej w miot mo'e nast#pi* tylko za zgod# 

prowadz#cego polowanie, w warunkach gwarantuj#cych bezpiecze&stwo; zgoda taka nie 

jest wymagana podczas polowania zbiorowego z ambon; 

16) nie wolno strzela* do zwierzyny znajduj#cej si$ w miocie, je'eli naganka znajduje si$ od 

my%liwego w odleg"o%ci mniejszej ni' 150 m w terenie otwartym i w odleg"o%ci 

mniejszej ni' 100 m w terenie le%nym; 

 17) wolno strzela* do ptactwa w locie w kierunku naganki lub w kierunku innych 

my%liwych, je'eli strza" oddaje si$ w gór$ pod k#tem nie mniejszym ni' 60°, a na linii 

strza"u nie ma ga"$zi lub innych przeszkód; 

18) oddawanie strza"u mi$dzy poszczególnymi p$dzeniami jest dopuszczalne, za zgod# 

prowadz#cego polowanie, tylko do zwierzyny postrzelonej lub chorej. 



� 10 � 

§ 19. 1. Na polowaniu zbiorowym na zwierzyn$ grub# prowadz#cy polowanie mo'e 

obsadzi* my%liwymi sta"e miejsca przechodzenia zwierzyny, w tym tak'e z boków i z ty"u 

p$dzenia. 

2. Je'eli my%liwy lub my%liwi spe"niaj# w danym p$dzeniu rol$ naganki, obowi#zuje ich 

bezwzgl$dny zakaz strzelania, z uwzgl$dnieniem ust. 3, a bro& musz# mie* roz"adowan#. 

3. Je'eli nagank$ stanowi# wy"#cznie jeden lub dwaj my%liwi korzystaj#cy z psów, 

prowadz#cy polowanie mo'e zezwoli* jednemu lub obu na strzelanie podczas p$dzenia 

wy"#cznie do dzików. 

4. Je'eli w polowaniu na zwierzyn$ grub# dopuszcza si$ mo'liwo%* strzelania zaj$cy, do 

naganiania zwierzyny nie wolno u'ywa* psów. 

§  20. 1. My%liwy po zaj$ciu stanowiska mo'e strzela* do ukazuj#cej si$ zwierzyny, pod 

warunkiem 'e jego s#siedzi zaj$li ju' stanowiska. 

2. My%liwy mo'e strzela* do zwierzyny znajduj#cej si$ co najwy'ej w po"owie 

odleg"o%ci mi$dzy stanowiskami, z zastrze'eniem ust. 3. 

3. Do zwierzyny znajduj#cej si$ bli'ej stanowiska s#siada wolno strzela* dopiero po 

oddaniu przez niego dwóch nieskutecznych strza"ów lub po wyra!nym zasygnalizowaniu 

przez niego rezygnacji z oddania strza"ów lub drugiego strza"u. 

§ 21. W przypadku ma"ych odleg"o%ci mi$dzy stanowiskami my%liwych prowadz#cy 

polowanie zbiorowe mo'e zarz#dzi* strzelanie tylko w lew# stron$; ograniczenie to nie 

dotyczy stoj#cego na prawej flance. 

§ 22. Prowadz#cy polowanie mo'e zarz#dzi* oddanie pierwszego strza"u do okre%lonego 

gatunku zwierzyny lub zdecydowa* w danym p$dzeniu o wy"#czno%ci strza"u do okre%lonego 

gatunku zwierzyny. 

§ 23. My%liwy mo'e, za zgod# prowadz#cego polowanie, zabra* ze sob# na stanowisko 

psa. W takim przypadku: 

1) pies powinien by* trzymany na otoku; 

2)  my%liwy mo'e u'ywa* psa do dochodzenia postrza"ka tylko po zako&czeniu p$dzenia 

i za zgod# prowadz#cego polowanie. 

§ 24. 1. Obowi#zek dochodzenia i dostrzelenia postrza"ka spoczywa na my%liwym, który 

go postrzeli". 

2. Prowadz#cy polowanie obowi#zany jest dopilnowa* spe"nienia obowi#zku, o którym 

mowa w ust. 1. 
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3. Prowadz#cy polowanie, na pro%b$ my%liwego, powinien udzieli* mu pomocy podczas 

dochodzenia postrza"ka zwierzyny grubej. 

4. My%liwy dochodz#cy postrza"ka nie mo'e wymaga* przerwania polowania. 

5. My%liwy powracaj#cy z poszukiwania postrza"ka jest obowi#zany zatrzyma* si$ 

w bezpiecznym miejscu; mo'e w"#czy* si$ do polowania po zako&czeniu p$dzenia i 

zg"oszeniu powrotu prowadz#cemu polowanie. 

§ 25. 1. My%liwy, który spó!ni" si$ na polowanie, mo'e wzi#* w nim udzia", za zgod# 

prowadz#cego polowanie, nie wcze%niej ni' po zako&czeniu rozpocz$tego p$dzenia; nie mo'e 

'#da* powtórzenia losowania stanowisk i zajmuje stanowisko wed"ug wskaza& prowadz#cego 

polowanie. 

2. Uczestnik polowania, który zamierza opu%ci* polowanie przed jego zako&czeniem, 

mo'e to zrobi* w przerwie mi$dzy p$dzeniami i po powiadomieniu prowadz#cego polowanie. 

3. Do obowi#zków prowadz#cego polowanie nale'y poinformowanie wszystkich 

uczestników o do"#czeniu lub wycofaniu si$ uczestnika polowania. 

§ 26. Polowanie zbiorowe uwa'a si$ za zako&czone z chwil# og"oszenia jego 

zako&czenia przez prowadz#cego polowanie. 

§ 27. Podczas polowania z "odzi tylko jeden my%liwy w danym momencie mo'e strzela* 

do zwierzyny, oddaj#c strza" w kierunku innym ni' osoby znajduj#ce si$ na "odzi. 

§ 28. 1. W razie nieszcz$%liwego wypadku na polowaniu zbiorowym prowadz#cy 

polowanie przerywa polowanie w celu natychmiastowego zorganizowania pomocy 

poszkodowanemu, a nast$pnie: 

1) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu; 

2) powiadamia Pa&stwowe Ratownictwo Medyczne;  

3) zabezpiecza miejsce i %lady wypadku; 

4) w miar$ mo'liwo%ci odtwarza okoliczno%ci, w których zdarzy" si$ wypadek, ustala jego 

%wiadków i sporz#dza odr$czny szkic sytuacyjny; 

5) sporz#dza protokó". 

2. Protokó", o którym mowa w ust. 1 pkt 5, sporz#dza si$ w trzech egzemplarzach 

podpisanych przez prowadz#cego polowanie oraz %wiadków wypadku. 

3. Protokó" przekazuje si$ dzier'awcy albo zarz#dcy obwodu "owieckiego, 

a w przypadku, o którym mowa w  26 ust. 1, równie' Policji. 
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§ 29. Je'eli nieszcz$%liwy wypadek na polowaniu zbiorowym powsta" zwi#zku 

z u'yciem broni, prowadz#cy polowanie, oprócz obowi#zków okre%lonych w § 28, jest 

obowi#zany: 

1) odebra* i zabezpieczy* bro& sprawcy i poszkodowanego; 

2) bezzw"ocznie powiadomi* o wypadku najbli'sz# jednostk$ Policji; 

3) ustali* numery stanowisk, jakie w momencie zaistnienia wypadku zajmowali my%liwi, 

i zabezpieczy* kartki z numerami stanowisk. 

§ 30!. Polowanie indywidualne nie mo'e odbywa* si$ z u'yciem naganki ani z udzia"em 

podk"adacza z psem, z wyj#tkiem polowania na drapie'niki przy stogach i norach oraz 

polowania na ptactwo. 

§ 31. Polowanie indywidualne nie mo'e odbywa* si$ równocze%nie z polowaniem 

zbiorowym w tym samym obwodzie "owieckim bez zgody dzier'awcy albo zarz#dcy obwodu 

"owieckiego. 

§ 32. Na polowaniu celowanie do zwierzyny i oddanie strza"u jest dopuszczalne dopiero 

po osobistym dok"adnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantuj#cych 

skuteczno%* strza"u i mo'liwo%* podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpiecze&stwo 

otoczenia. 

§ 33. My%liwy mo'e odda* strza" do zwierzyny znajduj#cej si$ od niego w odleg"o%ci 

nie wi$kszej ni': 

1) 40 m � w razie strza"u %rutem lub kul# z broni o lufach g"adkich; 

2) 100 m � w razie strza"u kul# z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu 

otwartych przyrz#dów celowniczych; 

3)  200 m � w razie strza"u kul# z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu 

optycznych przyrz#dów celowniczych 

§ 34. 1. Przy wykonywaniu polowania z u'yciem ptaków "owczych stosuje si$ 

nast$puj#ce metody: 

1)  "owy indywidualne � z ptakiem "owczym z r$kawicy, z ptakiem "owczym z wolnego 

lotu, lotu towarzysz#cego, z czatu, z konia albo z podjazdu; 

2)  "owy zbiorowe � z ruchom# lini# sokolników. 

2. Podczas "owów zbiorowych, w trakcie wykonywania pracy przez jednego ptaka 

"owczego, wszystkie pozosta"e wspó"uczestnicz#ce w "owach ptaki powinny znajdowa* si$ na 

r$kawicach sokolników i w tym czasie nie mog# by* u'yte do "owów. 
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Rozdzia" IV 

Wymagania!dotycz$ce!wydawania!upowa'nie%!do!wykonywania!polowania!

indywidualnego!oraz!wzór!tego!upowa'nienia 

§ 35. 1. Upowa'nienie do wykonywania polowania indywidualnego  jest drukiem 

%cis"ego zarachowania i jest wydawane przez dzier'awce albo zarz#dc$ obwodu "owieckiego 

na jeden obwód "owiecki w dwóch jednobrzmi#cych egzemplarzach, po jednym dla 

my%liwego oraz dla dzier'awcy albo zarz#dcy obwodu "owieckiego. 

2. Upowa'nienie mo'e zosta* wydane maksymalnie na okres jednego "owieckiego roku 

gospodarczego. 

3. Upowa'nienie do wykonywania polowania indywidualnego wydane na okres krótszy 

ni' okres jednego "owieckiego roku gospodarczego mo'e zosta* przed"u'one tylko jeden raz, 

przy czym "#czny okres wa'no%ci upowa'nienia do wykonywania polowania indywidualnego 

nie mo'e przekroczy* okresu jednego "owieckiego roku gospodarczego. 

4. My%liwy jest obowi#zany zwróci* wydaj#cemu upowa'nienie do wykonywania 

polowania indywidualnego  po jego wykorzystaniu lub utracie przez nie terminu wa'no%ci, 

nie pó!niej ni' w terminie 14 dni, a tak'e przed"o'y* mu niezw"ocznie upowa'nienie do 

wykonywania polowania indywidualnego, na jego '#danie, w celu dokonania korekty 

(wykre%lenie zwierzyny przewidzianej w upowa'nieniu do odstrza"u) w przypadku 

zrealizowania planu pozyskania danego gatunku zwierzyny. 

5. Wzór upowa'nienia do wykonywania polowania indywidualnego  okre%la za"#cznik 

nr 1 do rozporz#dzenia. 

Rozdzia" V 

Wymagania!dotycz$ce!post(powania!z!broni$!my#liwsk$ 

§ 36. 1. Przy przechodzeniu, przeje'd'aniu lub przebywaniu w obwodzie "owieckim, 

w którym my%liwy nie ma upowa'nienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu 

z publicznych %rodków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli bro& 

my%liwego musi by* roz"adowana i znajdowa* si$ w futerale. 

2. Przy przechodzeniu lub przeje'd'aniu przez tereny zabudowane, albo poruszaniu si$ 

pojazdem, w obwodzie, w którym my%liwy wykonuje polowanie, bro& powinna by* 

roz"adowana. 
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§ 37. 1. Na polowaniu zbiorowym bro& wolno za"adowa* dopiero po zaj$ciu stanowiska 

przed pierwszym p$dzeniem. 

2. Na polowaniu zbiorowym mi$dzy p$dzeniami my%liwy musi usun#* naboje z komór 

nabojowych przed zej%ciem ze stanowiska. Ponowne wprowadzenie nabojów do komór 

nabojowych mo'e nast#pi* dopiero po zaj$ciu stanowiska w nast$pnym p$dzeniu. 

3. Po zako&czeniu ostatniego p$dzenia, przed zej%ciem ze stanowiska, my%liwy musi 

bro& roz"adowa*. 

4. Prowadz#cy polowanie powinien wyrywkowo sprawdza* w czasie przerw 

w polowaniu, czy my%liwi usun$li naboje z komór nabojowych, a po jego zako&czeniu, czy 

my%liwi roz"adowali bro&. 

5.  U'ywanie optycznych przyrz#dów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest 

mo'liwe pod warunkiem, 'e luneta ma ustawion# krotno%* nie wi$ksz# ni' trzy. Ograniczenie 

krotno%ci lunety nie dotyczy polowa& zbiorowych z ambon. 

§ 38. 1. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególno%ci rowy, 

k"adki, p"oty, wchodzenia i schodzenia z ambony oraz podczas przerw w polowaniu, podczas 

których bro& nie jest odk"adana, my%liwy musi usun#* naboje z komór nabojowych. 

2. W czasie poruszania si$ w terenie nierównym, zakrzewionym, grz#skim, %liskim, 

w g"$bokim %niegu, w momencie karcenia psa lub odbierania od niego aportu, troczenia 

ptactwa bro& musi by* zabezpieczona przed mo'liwo%ci# oddania strza"u. 

3. Od"o'ona w czasie przerw w polowaniu bro& musi by* roz"adowana, znajdowa* si$ 

w pobli'u i w polu widzenia my%liwego oraz by* zabezpieczona przed upadkiem. 

§ 39. Przyspiesznika u'ywa si$ jedynie na polowaniu indywidualnym, przy czym jego 

naci#ganie mo'e nast#pi* dopiero po dok"adnym rozpoznaniu zwierzyny i z"o'eniu si$ do 

strza"u; je'eli strza" nie nast#pi", bro& nale'y zabezpieczy* przed mo'liwo%ci# oddania 

strza"u, a nast$pnie zwolni* przyspiesznik. 

§ 40. 1. My%liwy jest obowi#zany zachowa* szczególn# ostro'no%* w pos"ugiwaniu si$ 

broni#: 

1) w terenie o ograniczonej widoczno%ci lub w warunkach zmniejszaj#cych widoczno%*; 

2) przy nasilonych pracach w polu, pracach piel$gnacyjnych i eksploatacyjnych w lesie 

oraz przy zbiorze runa le%nego. 
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2. W sytuacji, gdy my%liwemu towarzyszy osoba nieposiadaj#ca uprawnie& do 

wykonywania polowania, jest on obowi#zany pouczy* j# o sposobie zachowania si$ na 

polowaniu. 

§!41. 1. My%liwy jest odpowiedzialny za bezpieczne u'ywanie broni i amunicji oraz jest 

obowi#zany do przestrzegania nast$puj#cych zasad: 

1) u'ywania broni my%liwskiej sprawnej technicznie; 

2) przystrzeliwania  broni my%liwskiej o lufach gwintowanych, której b$dzie u'ywa" do 

wykonywania polowania, co najmniej raz w roku; 

3) podnoszenia umiej$tno%ci strzeleckich poprzez udzia" co najmniej raz w roku 

w szkoleniach i treningach lub zawodach strzeleckich.  

2. Przystrzeliwanie broni, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokumentuje si$ 

za%wiadczeniem o przystrzelaniu broni wystawionym przez rusznikarza lub inn# osob$ 

uprawnion# przez Polski Zwi#zek +owiecki. 

3. Za%wiadczenie o przystrzelaniu broni zawiera w szczególno%ci dane broni (marka, 

kaliber, numer seryjny), wynik przystrzelania, dat$ przystrzelania oraz rodzaj przyrz#dów 

celowniczych, a w przypadku celowniczych urz#dze& optycznych dodatkowo mark$, model, 

parametry oraz numer seryjny, o ile wyst$puje. 

4.  Przystrzelania broni dokonuje si$ z pozycji siedz#cej za sto"em strzeleckim, lub 

z wykorzystaniem statywu strzeleckiego, usytuowanym w odleg"o%ci 100 m od celu, 

a w przypadku otwartych przyrz#dów celowniczych lub kolimatora dopuszcza si$ odleg"o%* 

50 m od celu. 

5. Za bro& przystrzelan# uznaje si$ bro&, która osi#ga skupienie serii trzech kolejnych 

strza"ów nie gorsze, ni' zawarte w okr$gu o %rednicy 120 mm, bez wzgl$du na rodzaj 

celownika, z uwzgl$dnieniem, i' za %rodek okr$gu bierze si$ uprzednio okre%lony przez 

strzelaj#cego oczekiwany %redni punkt trafie&. 

6. Rozszerza si$ o 50- wymagania skupienia strza"ów, o którym mowa w ust. 5, dla 

broni posiadaj#cej dwie lub wi$cej luf gwintowanych lub kombinacje luf g"adkich 

i gwintowanych. 

7. Przystrzelania broni mo'e dokona*: 

1) u'ytkownik broni pod nadzorem jednej z osób, o których mowa w pkt 2 i 3, albo 

2) rusznikarz, albo 

3) inna osoba uprawniona przez Polski Zwi#zek +owiecki. 
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8. Do celów "owieckich nie wolno u'ywa* nieprzystrzelanej broni my%liwskiej o lufie 

gwintowanej lub lufach gwintowanych. 

Rozdzia" VI 

Tryb!rozstrzygania!spornych!strza&ów 

§ 42. 1. Je'eli dwóch lub wi$cej my%liwych strzela"o do tej samej sztuki zwierzyny, w 

wyniku czego zwierzyna pad"a, strzelaj#cy uzgadniaj# mi$dzy sob#, który z nich j# ustrzeli". 

2. W przypadku braku porozumienia, któremu z nich nale'y przyzna* strzelon# %rutem 

zwierzyn$ drobn# � prowadz#cy polowanie mo'e rozstrzygn#* spór, stosuj#c nast$puj#ce 

kryteria: 

1) po kolejnych strza"ach � decyduj#cy jest strza", który unieruchomi" zwierzyn$; 

2) po jednoczesnych strza"ach � decyduj#cy jest strza" oddany z bli'szej odleg"o%ci, 

a w razie równych odleg"o%ci � strza" oddany w lew# stron$; 

3)  w razie dostrzelenia przez innego my%liwego zranionego ptaka � nale'y on do 

my%liwego, który go zrani". 

§ 43. 1. Je'eli zainteresowani my%liwi nie mog# porozumie* si$, któremu z nich 

przyzna* nale'y zwierzyn$ strzelon# kul#, ka'dy z nich wyznacza spo%ród my%liwych 

uczestnicz#cych w polowaniu po jednym arbitrze, a ci z kolei wybieraj# superarbitra. 

2. Zespó" arbitrów wydaje decyzj$, stosuj#c nast$puj#ce kryteria: 

1)  po 2 lub wi$cej kolejnych celnych strza"ach kulowych � decyduj#cy jest pierwszy strza" 

unieruchamiaj#cy zwierzyn$ lub uznany za %miertelny; 

2) po jednoczesnych strza"ach � decyduje strza" uznany za %miertelny; 

3) po jednoczesnych strza"ach uznanych za %miertelne decyduje strza" dany z bli'szej 

odleg"o%ci, a w razie równych odleg"o%ci � strza" dany w lew# stron$. 

§ 44. 1. Rozstrzygni$cie sporu o strzelon# zwierzyn$ powinno nast#pi* zaraz po 

podniesieniu sztuki spornej i zg"oszeniu o tym prowadz#cemu polowanie. 

2. Niezg"oszenie przez zainteresowanego my%liwego prowadz#cemu polowanie swych 

roszcze& do spornej zwierzyny zaraz po podniesieniu sztuki spornej pozbawia go prawa do 

ubiegania si$ o jej przyznanie. 

§ 45. Decyzje prowadz#cego polowanie albo zespo"u arbitrów w sprawie spornych 

strza"ów s# ostateczne i powinny by* podane do wiadomo%ci wszystkim my%liwym bior#cym 

udzia" w polowaniu. 
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§ 46. 1. Prowadz#cy polowanie zbiorowe, w terminie do siedmiu dni od zako&czenia 

polowania, sporz#dza protokó" z polowania zbiorowego . 

2. Prowadz#cy polowanie przekazuje protokó", o którym mowa w ust. 1, dzier'awcy 

albo zarz#dcy obwodu "owieckiego. 

Rozdzia" VII 

Sposób!i!wzór!prowadzenia!ewidencji!pobytu!na!polowaniu!indywidualnym 

§ 47. 1. Dzier'awca albo zarz#dca obwodu "owieckiego jest zobowi#zany prowadzi* 

ewidencj$ pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, jako Elektroniczn# Ksi#'k$ Ewidencji Polowania, zwan# dalej �EKEP�. 

2. W obwodzie "owieckim  mo'liwe jest prowadzenie ewidencji na polowaniu 

indywidualnym  tylko w jednej postaci.   

3. Prowadzenie EKEP mo'liwe jest w przypadku zgody wszystkich cz"onków ko"a albo 

zgody zarz#dcy. 

4. Wzór ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym stanowi za"#cznik nr 2 do 

rozporz#dzenia. 

§ 48. 1. Dost$p do EKEP odbywa si$ w sposób nieprzerwany poprzez sie* Internet, po 

zalogowaniu u'ytkownika na stron$ www.  

2. Transmisja danych pomi$dzy u'ytkownikiem a EKEP odbywa si$ za pomoc# 

bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych SSL o poziomie co najmniej 

Trusted SSL. 

3. Has"a zawarte w EKEP s# szyfrowane.   

4. Wszelkie dane umieszczane przez u'ytkowników w EKEP s# rejestrowane oraz 

oznaczane znacznikiem czasu wykorzystuj#cym serwer czasu NTP G"ównego Urz$du Miar. 

5. Program obs"uguj#cy EKEP dokonuje co 24 godziny, pe"ni funkcjonalnej kopii 

zapasowej EKEP oraz  generuje raport dotycz#cy wpisów do EKEP w formacie pdf, 

umieszczaj#c kopi$ oraz raport  na fizycznie innym serwerze, który znajduje si$ na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzona kopia oznaczana jest znacznikiem czasu, o którym 

mowa w ust. 4, a okres jej przechowywania wynosi pi$* lat od daty powstania.  
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 Rozdzia" VIII 

Wymagania!dotycz$ce!wydawania!#wiadectwa!pochodzenia!zwierzyny!oraz!wzór!

#wiadectwa 

§ 49. 1. /wiadectwo pochodzenia zwierzyny jest drukiem %cis"ego zarachowania. 

2. /wiadectwo pochodzenia zwierzyny wydaje si$ w dwóch egzemplarzach, z czego 

jeden pozostaje w dokumentacji dzier'awcy albo zarz#dcy obwodu "owieckiego, a drugi 

otrzymuje osoba b$d#ca w posiadaniu zwierzyny. 

3. Wzór %wiadectwa pochodzenia zwierzyny stanowi za"#cznik nr 3 do rozporz#dzenia. 

Rozdzia" IX 

Dokument!potwierdzaj$cy!przyj(cie!tuszy!zwierzyny!do!punktu!skupu,!wzór!i!opis!

znaku!s&u'$cego!do!znakowania!tusz!zwierzyny!oraz!sposób!ich!znakowania 

§ 50. 1. Dostarczaj#cy tusz$ zwierzyny do punktu skupu otrzymuje od osoby 

prowadz#cej punkt skupu dokument stwierdzaj#cy przyj$cie tuszy, który stanowi druk 

%cis"ego zarachowania. 

2. Dokument potwierdzaj#cy przyj$cie tuszy zwierzyny do punktu skupu zawiera: 

1) imi$ i nazwisko oraz adres albo nazw$, siedzib$ i adres osoby prowadz#cej punkt skupu; 

2) numer dokumentu; 

3) okre%lenie dzier'awcy albo zarz#dcy obwodu "owieckiego, w którym pozyskano 

zwierzyn$; 

4) imi$ i nazwisko my%liwego lub innej osoby upowa'nionej przez dzier'awc$ albo 

zarz#dc$ obwodu "owieckiego;  

5) adres my%liwego lub innej osoby upowa'nionej przez dzier'awc$ albo zarz#dc$ obwodu 

"owieckiego;  

6) dat$, godzin$ i miejsce pozyskania zwierzyny; 

7) okre%lenie gatunku i p"ci pozyskanej zwierzyny; 

8) numer znaku, o którym mowa w § 50 ust. 1; 

9) numer obwodu "owieckiego, w którym pozyskano zwierzyn$; 

10) województwo, w którym pozyskano zwierzyn$; 

11) okre%lenie jako%ci tuszy zwierzyny wyra'onej w klasach; 

12) wag$ tuszy zwierzyny wyra'on# w kilogramach; 

13) cen$ jednostkow# za kilogram tuszy zwierzyny; 

14) warto%* tuszy; 
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15) numer upowa'nienia do wykonywania polowania indywidualnego albo %wiadectwa 

pochodzenia zwierzyny, a w przypadku innego dokumentu, o którym mowa w art. 42c 

ust. 2 ustawy sygnatur$ sprawy oraz dat$ i nazw$ organu, który wyda" dokumentu; 

16) o%wiadczenie my%liwego lub innej osoby upowa'nionej przez dzier'awc$ albo zarz#dc$ 

obwodu "owieckiego o braku zastrze'e& wagowych i jako%ciowych oraz o do"#czeniu 

o%wiadczenia o przeprowadzeniu ogl$dzin tuszy odstrzelonego zwierz$cia, którego wzór 

zosta" okre%lony w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 

16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz$cego (Dz. U. z 2006 r. poz. 127, 

z pó!n. zm.), je'eli takie o%wiadczenie zosta"o do tuszy do"#czone; 

17) dat$ i godzin$ przyj$cia tuszy zwierzyny potwierdzon# podpisem przyjmuj#cego; 

18) podpis my%liwego lub innej osoby upowa'nionej przez dzier'awc$ albo zarz#dc$ 

obwodu "owieckiego. 

§ 51. 1. Znakowanie tusz zwierzyny odbywa si$ za pomoc# znaku podlegaj#cego 

%cis"emu zarachowaniu. 

2. Znak sk"ada si$ z dwóch cz$%ci, z których jedna jest zak"adana na naci$cie wykonane 

pomi$dzy ko%ci# skokow# a %ci$gnem Achillesa, natomiast druga jest do"#czana do narogów 

pozyskanej zwierzyny. 

3. Konstrukcja znaku powinna uniemo'liwi* jego ponowne u'ycie. 

4. Wzór oraz opis znaku stanowi# za"#cznik nr 4 do rozporz#dzenia. 

Rozdzia" X 

Przepis!ko%cowy 

§ 52. Rozporz#dzenie wchodzi w 'ycie z dniem ...2). 

 

MINISTER!"RODOWISKA 

 

 

                                                           
2) Niniejsze rozporz#dzenie by"o poprzedzone rozporz#dzeniem Ministra /rodowiska z dnia 23 marca 2005 r. 

w sprawie szczegó"owych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, z 2010 r. 
poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 889), które traci moc z dniem wej%cia w 'ycie niniejszego 
rozporz#dzenia w zwi#zku z wej%ciem w 'ycie ustawy z dnia ... o zmianie ustawy � Prawo "owieckie oraz 
zmieniaj#cej ustaw$ o zmianie ustawy � Prawo "owieckie (Dz. U. poz. ...). 
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 Za"#czniki 
do rozporz#dzenia  
Ministra !rodowiska  
z dnia ... (poz. �) 

 

 Za !cznik"nr"1 

WZÓR" 

UPOWA#NIENIA"DO"WYKONYWANIA"POLOWANIA"INDYWIDUALNEGO"" 

 

1. Nazwa i siedziba dzier%awcy albo zarz#dcy 

obwodu "owieckiego 

 

 Upowa$nienie" do" wykonywania" polowania"

indywidualnego 

Druk $cis"ego zarachowania nr ........... 

 

2. Dane dotycz#ce my$liwego: 

2.1. Imi& i nazwisko: ............................................................ 

2.2. Adres miejsca zamieszkania: ...................................................................... 

3. Miejsce wykonywania polowania: 

3.1. Numer obwodu "owieckiego: ................................................... 

3.2. Nadle$nictwo: ............................................................... 

3.3. Województwo: ................................................................ 

4. Upowa%nienie obejmuje prawo do wykonywania polowania indywidualnego na nast&puj#c# 

zwierzyn& lub zwierz&ta gatunków, o których mowa w ust. 3a ustawy z dnia 13 pa'dziernika 

1995 r. � Prawo "owieckie: 

4.1. Gatunek/liczba sztuk (ka%d# sztuk& 

zwierzyny grubej nale%y wpisa* w odr&bnej 

pozycji) oraz opis zwierzyny (zgodnie z 

terminologi# rocznego planu "owieckiego)  

 4.2. Numer znaku, którym zosta"a oznaczona 

tusza lub opis zagospodarowania zwierzyny 

 

1) ..................................... 

2) ..................................... 

3) ..................................... 

4) ..................................... 

5) ..................................... 

6) ..................................... 

7) ..................................... 

8) ..................................... 

9) ..................................... 

 1) ..................................... 

2) ..................................... 

3) ..................................... 

4) ..................................... 

5) ..................................... 

6) ..................................... 

7) ..................................... 

8) ..................................... 

9) ..................................... 
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10) .................................... 

11) .................................... 

12) .................................... 

13) .................................... 

14) .................................... 

15) .................................... 

10) .................................... 

11) .................................... 

12) .................................... 

13) .................................... 

14) .................................... 

15) .................................... 

5. Data wydania: ..................................................... 

6. Termin wa%no$ci - do dnia: ............................  8. Upowa%nienie przed"u%a si& do dnia ... 

......................................... 

 

�������������������. 

za zarz#dc& lub dzier%awc& obwodu 

"owieckiego 

(czytelny podpis lub podpisy) 

 

����������������� 

za zarz#dc& lub dzier%awc& obwodu 

"owieckiego (czytelny podpis lub podpisy) 

 

 

7. Sprawozdanie z polowania indywidualnego++)
 

 

Lp. z pkt 4.1 

 

 Gatunek/liczba 

sztuk 

 Data, godzina oraz miejsce 

pozyskania 

 Opis formy poro%a+++)  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

+)
 Niepotrzebne skre$li*. 

++) W przypadku zwierzyny grubej wype"ni* przed podj&ciem czynno$ci transportowych. 

+++) Dotyczy samców zwierzyny p"owej. 
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 Za !cznik"nr"2 

 

WZÓR 

EWIDENCJI"POBYTU"NA"POLOWANIU"INDYWIDUALNYM* 

Oznaczenie dzier%awcy/ zarz#dcy obwodu "owieckiego 

........................................ 

w ................................................ 

Obwód "owiecki nr ................. w woj. ................. 

Okr&g ........................................... 

Powiat .......................................... 

Nadle$nictwo ................................ 

Imi&, nazwisko i adres osoby upowa%nionej albo osób upowa%nionych do dokonywania 

wpisów w ewidencji: 

......................................................................................................................................................

. 

......................................................................................................................................................

. 

......................................................................................................................................................

. 

......................................................................................................................................................

. 

......................................................................................................................................................

. 

......................................................................................................................................................

. 

...................................................................................................................................................... 

. 

.............................................. ............................................................. 

 (miejscowo$*, data)                                                        (piecz&* dzier%awcy/ zarz#dcy obwodu "owieckiego) 

 

 

+ Ewidencja prowadzona w wersji papierowej powinna by* przeszyta i mie* ponumerowane strony. 

 

 

 



Lp. 

 

Imi& i nazwisko 

my$liwego 

 

Nr upowa%nienia 

do wykonywania 

polowania 

 

Jednoznaczne 

okre$lenie 

miejsca 

wykonywania 

polowania 

 

Data i godzina 

rozpocz&cia 

polowania 

 

Podpis 

my$liwego albo 

osoby 

upowa%nionej do 

dokonania 

wpisów 

 

Data i godzina 

zako-czenia 

polowania 

Gatunek, ilo$* i 

opis pozyskanej 

zwierzyny 

zgodny z 

nazewnictwem 

rocznego planu 

"owieckiego, 

liczba wszystkich 

oddanych 

strza"ów 

Podpis my$liwego albo 

osoby upowa%nionej do 

dokonania wpisów 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

 9 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



Za !cznik"nr"3 

 

WZÓR 

%WIADECTWA"POCHODZENIA"ZWIERZYNY 
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Za !cznik Nr "4" 

 

WZÓR"ORAZ"OPIS 

ZNAKU"S&U#'CEGO"DO"ZNAKOWANIA"TUSZ"ZWIERZYNY GRUBEJ 

I."Wzór"znaku"s u$!cego"do"znakowania"tusz"zwierzyny"grubej 

skala 1:1 

 

II."Opis"znaku"s u$!cego"do"znakowania"tusz"zwierzyny"grubej 

1. Znak jest wykonany w ca"o$ci z tworzywa sztucznego koloru pomara-czowego. 
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2. Znak sk"ada si& z dwóch cz&$ci po"#czonych ze sob# w sposób umo%liwiaj#cy ich 

nieodwracalne rozdzielenie. 

3. Ka%da cz&$* znaku jest zaopatrzona w: 

1) niepowtarzalny u danego przedsi&biorcy numer znaku oraz kod kreskowy zawieraj#cy 

cechy identyfikuj#ce znak; 

2) numer przedsi&biorcy prowadz#cego punkt skupu i dokonuj#cego znakowania w rejestrze 

przedsi&biorców w Krajowym Rejestrze S#dowym albo w Ewidencji Dzia"alno$ci 

Gospodarczej; 

3) ta$m&, któr# przeplata si& przez otwór umieszczony u nasady ta$my. 



UZASADNIENIE 

Projekt rozporz#dzenia Ministra /rodowiska w sprawie wykonywania polowania 

stanowi wykonanie upowa'nienia zawartego w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 

1995 r. � Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082). 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre%lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z pó!n. zm.), 

poniewa' nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra !rodowiska w sprawie wykonywania 

polowania 

Ministerstwo"wiod!ce"i"ministerstwa"wspó pracuj!ce 

Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo !rodowiska 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu, 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le$nictwa 

Data"sporz!dzenia 

24 czerwca 2016 r. 

 

(ród o:" 
Upowa%nienie ustawowe zawarte w art. 43 
ust. 3 ustawy z dnia 13 pa'dziernika 1995 r. � 

Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082) 

 

Nr"w"wykazie"prac"�������. 
      

OCENA"SKUTKÓW"REGULACJI 
1. Jaki"problem"jest"rozwi!zywany? 

Rozporz#dzenie ma okre$li*: 
1) rodzaje broni my$liwskiej oraz amunicji i urz#dze- optycznych dopuszczonych do celów "owieckich, 
2) szczegó"owe wymagania w zakresie wykonywania polowania, 
3) wymagania dotycz#ce wydawania upowa%nie- do wykonywania polowania indywidualnego oraz jego 

wzór, 
4) wymagania dotycz#ce post&powania z broni# my$liwsk#, 
5) tryb rozstrzygania spornych strza"ów, 
6) wzór i sposób prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, 
7) wymagania dotycz#ce wydawania $wiadectwa pochodzenia zwierzyny oraz wzór tego $wiadectwa, 
8)  dane, które powinny by* zawarte w dokumencie potwierdzaj#cym przyj&cie tuszy zwierzyny do punktu skupu, 

wzór i opis znaku s"u%#cego do oznakowania tusz zwierzyny oraz sposób ich oznakowania. 
Konieczno$* wydania rozporz#dzenia wynika z potrzeby uszczegó"owienia generalnych zasad i wytycznych regulacji 
ustawowej ze szczególnym uwzgl&dnieniem bezpiecze-stwo osób i mienia, polskich zwyczajów "owieckich, oraz 
zapewnienia bezpiecze-stwa w obrocie %ywno$ci# oraz mo%liwo$ci identyfikacji tusz zwierzyny. 

2. Rekomendowane"rozwi!zanie,"w"tym"planowane"narz)dzia"interwencji,"i"oczekiwany"efekt 

Regulacja rozporz#dzenia, czerpi#c z wcze$niejszego dorobku legislacyjnego w zakresie wykonywania polowania 
kszta"tuje zasady wykonywania polowania, uwzgl&dniaj#c aktualne wymogi prowadzenia gospodarki "owieckiej na 
terytorium RP. Uwzgl&dnia kwestie post&pu technicznego w zakresie broni, amunicji i urz#dze- optycznych 
dopuszczonych do celów "owieckich dla zrealizowania postulatu zapewnienia bezpiecze-stwa osób i mienia a tak%e 
efektywnego pozyskiwania zwierzyny.  

3. Jak"problem"zosta "rozwi!zany"w"innych"krajach,"w"szczególno+ci"krajach"cz onkowskich"OECD/UE?  

Przepisy wewn&trzne innych krajów cz"onkowskich OECD/UE wykazuj# zbli%ony zakres regulacji, co wynika z 
praktycznych zagadnie- wykonywania polowania oraz konieczno$ci ochrony bezpiecze-stwa osób i mienia. Kwestie 

szczegó"owe mog# ró%ni* si& ze wzgl&du na uwarunkowania $rodowiskowe obszarów, w których wykonywane jest 
polowanie, gatunków zwierzyny oraz tradycji i obyczajów "owieckich w poszczególnych krajach OECD/UE. 

4. Podmioty,"na"które"oddzia uje"projekt 

Grupa Wielko$* <ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Polski Zwi#zek =owiecki 
Pa-stwowe Gospodarstwo 
Le$ne LP 

118 tys. cz"onków, 
430 nadle$nictw 

Publikacje GUS, dane 

Polskiego Zwi#zku 
=owieckiego 

wykonywanie polowania przez 

dzier%awców i zarz#dców 
obwodów "owieckich 

    

5. Informacje"na"temat"zakresu,"czasu"trwania"i"podsumowanie"wyników"konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Polski Zwi#zek =owiecki, Dyrekcja Generalna 
Lasów Pa-stwowych, Pa-stwowa Rada Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Le$ne, Krajowa Rada Izb Rolniczych, 
organizacje o profilu ekologicznym. Projekt zostanie tak%e umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego 
Centrum Legislacji. 

6.  Wp yw"na"sektor"finansów"publicznych 

(ceny sta"e z � r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w %ycie zmian [mln z"] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =#cznie (0�10) 
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Dochody"ogó em            0 

bud%et pa-stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Wydatki"ogó em            0 

bud%et pa-stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

Saldo"ogó em            0 

bud%et pa-stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie)             

<ród"a finansowania  
 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

'róde" danych i 
przyj&tych do oblicze- 
za"o%e- 

Brak wp"ywu. 

7. Wp yw"na"konkurencyjno+-"gospodarki"i"przedsi)biorczo+-,"w"tym"na funkcjonowanie"przedsi)biorców"oraz"
na"rodzin),"obywateli"i"gospodarstwa"domowe" 

Skutki 

Czas w latach od wej$cia w %ycie zmian 0 1 2 3 5 10 =#cznie (0�10) 

W uj&ciu 
pieni&%nym 

(w mln z",  
ceny sta"e  
z � r.) 

du%e przedsi&biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi&biorstw 

      0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      0 

W uj&ciu 
niepieni&%nym 

du%e przedsi&biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi&biorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

'róde" danych i 
przyj&tych do oblicze- 
za"o%e-  
 

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b&dzie mia"o wp"ywu na konkurencyjno$* gospodarki  
i przedsi&biorczo$*, w tym funkcjonowanie przedsi&biorców.  

8.  Zmiana"obci!$e0"regulacyjnych"5w"tym"obowi!zków"informacyjnych6"wynikaj!cych"z"projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#%enia poza bezwzgl&dnie 
wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej tabeli 
zgodno$ci). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 zwi&kszenie liczby dokumentów 

 zwi&kszenie liczby procedur 
 wyd"u%enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obci#%enia s# przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wp yw"na"rynek"pracy" 

Wej$cie w %ycie rozporz#dzenia nie b&dzie mia"o wp"ywu na rynek pracy. 

 

10. Wp yw"na"pozosta e"obszary 

 

  $rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: bezpiecze-stwo publiczne 

 

 demografia 

  mienie pa-stwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp"ywu 

B&dzie mia"o pozytywny wp"yw na bezpiecze-stwo osób i mienia. 
 

 

 

11. Planowane wykonanie"przepisów"aktu"prawnego 

Wydanie nowego rozporz#dzenia Ministra !rodowiska w sprawie wykonywania polowania ma charakter porz#dkuj#cy 
i organizacyjny, nie wp"ynie w sposób negatywny na dzia"alno$* Polskiego Zwi#zku =owieckiego i Lasów 
Pa-stwowych.  

12.  W"jaki"sposób"i"kiedy"nast!pi"ewaluacja"efektów"projektu"oraz"jakie"mierniki"zostan!"zastosowane? 

Dotychczasowa praktyka wykaza"a trafno$* regulacji zawartych w przepisach obowi#zuj#cego rozporz#dzenia z dnia 
23 marca 2005 r. w sprawie szczegó"owych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, st#d projektowane 
rozporz#dzenie zachowuje co do zasady istotn# cz&$* wcze$niejszej regulacji, dostosowuj#c j# do zmienionego brzmienia 
ustawy z dnia 13 pa'dziernika 2005 r. � Prawo "owieckie oraz uwzgl&dniaj#c post&p techniczny w zakresie broni 
amunicji i przyrz#dów obserwacyjnych dopuszczonych do celów "owieckich.  

13. Za !czniki"(istotne dokumenty 7ród owe,"badania,"analizy"itp.)  

Dane statystyczne s# dost&pne w rocznikach GUS i w  sprawozdaniach rocznych Polskiego Zwi#zku =owieckiego oraz 
Lasów Pa-stwowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/113rch 



Projekt  

R O Z P O R Z  D Z E N I E  

M I N I S T R A ! " R O D OW I S K A 1)
 

z dnia  

w sprawie okre#lenia!okresów!polowa$!na!zwierz%ta!&owne 

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) zarz#dza si$, co nast$puje: 

§ 1. 1. Ustala si$ okresy polowa% na nast$puj#ce zwierz$ta "owne: 

1) jelenie szlachetne: 

a) byki � od dnia 21 sierpnia do ko%ca lutego, 

b) "anie � od dnia 1 pa!dziernika do dnia 15 stycznia, 

c) ciel$ta � od dnia 1 pa!dziernika do ko%ca lutego; 

2) jelenie sika (byki, "anie i ciel$ta) � od dnia 1 pa!dziernika do dnia 15 stycznia; 

3) daniele: 

a) byki � od dnia 1 pa!dziernika do dnia 31 stycznia, 

b) "anie i ciel$ta � od dnia 1 pa!dziernika do dnia 15 stycznia; 

4) sarny: 

a) koz"y � od dnia 11 maja do dnia 30 wrze&nia, 

b) kozy i ko!l$ta � od dnia 1 pa!dziernika do dnia 15 stycznia; 

5) dziki: 

a) ody%ce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje si$ dziki 

od dnia urodzenia do dnia 31 marca nast$pnego roku kalendarzowego � przez ca"y 

rok, 

b) lochy � od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 

2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.: 

� na terenie województwa podlaskiego � przez ca"y rok, 

                                                 

1)
 Minister !rodowiska kieruje dzia"em administracji rz#dowej � $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporz#dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó"owego zakresu 
dzia"ania Ministra !rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
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� na terenie pozosta"ych województw � od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od 

dnia 15 maja do dnia 31 grudnia; 

6) muflony: 

a) tryki � od dnia 1 pa!dziernika do ko%ca lutego, 

b) owce i jagni$ta � od dnia 1 pa!dziernika do dnia 15 stycznia; 

7) borsuki � od dnia 1 wrze&nia do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów "owieckich, 

w których wyst$puje g"uszec lub cietrzew - przez ca"y rok; 

8) tchórze i kuny (le&ne i domowe) � od dnia 1 wrze&nia do dnia 31 marca, a na terenach 

obwodów "owieckich, w których wyst$puje g"uszec lub cietrzew - przez ca"y rok; 

9) lisy � od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów "owieckich, 

w których wyst$puje g"uszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach 

kalendarzowych zasiedlenia zaj#ca, ba'anta lub kuropatwy � przez ca"y rok; 

10) norki ameryka%skie, jenoty i szopy pracze � przez ca"y rok; 

11) pi'maki � od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obr$bów 

hodowlanych � przez ca"y rok; 

12) zaj#ce szaraki i dzikie króliki � od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze 

od"owu � do dnia 15 stycznia; 

13) ba'anty: 

a) koguty � od dnia 1 pa!dziernika do ko%ca lutego, 

b) kury � wy"#cznie na terenach o&rodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi si$ 

wolierow# hodowl$ ba'anta � od dnia 1 pa!dziernika do dnia 31 stycznia; 

14) kuropatwy � od dnia 11 wrze&nia do dnia 21 pa!dziernika, a w drodze od"owu � do dnia 

15 stycznia; 

15) krzy'ówki, cyraneczki, g"owienki i czernice � od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia; 

16) g$si: 

a) zbo'owe i bia"oczelne � od dnia 1 wrze&nia do dnia 21 grudnia, a na terenie 

województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolno&l#skiego 

� do dnia 31 stycznia, 

b) g$gawy � od dnia 1 wrze&nia do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: 

zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolno&l#skiego � do dnia 

15 stycznia; 

17) "yski � od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia; 

18) go"$bie grzywacze � od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada; 
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19) s"onki � od dnia 1 wrze&nia do dnia 21 grudnia; 

20) jarz#bki � od dnia 1 wrze&nia do dnia 30 listopada. 

2. Je'eli pocz#tek okresu polowa% przypada bezpo&rednio po dniu lub dniach wolnych 

od pracy, okres ten rozpoczyna si$ pierwszego dnia wolnego od pracy. 

3. Je'eli koniec okresu polowa% przypada na dzie% poprzedzaj#cy dzie% wolny od pracy, 

okres ten up"ywa z ostatnim dniem wolnym od pracy. 

4. Przy ustalaniu okresu polowa%, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje si$, 'e dzie% 

wolny od pracy to niedziele i &wi$ta okre&lone w odr$bnych przepisach o dniach wolnych od 

pracy oraz soboty. 

§ 2. Rozporz#dzenie wchodzi w 'ycie po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia2)
. 

 

MINISTER !RODOWISKA 

 

 

w porozumieniu: 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

 

 

                                                 

2)
 Niniejsze rozporz#dzenie by"o poprzedzone rozporz#dzeniem Ministra !rodowiska z dnia 16 marca 2005 r. 

w sprawie okre$lenia okresów polowa% na zwierz&ta "owne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r., poz. 1303 oraz 
z 2014 r. poz. 1901), które zgodnie z art. 8 ustawy z dnia �  o zmianie ustawy � Prawo "owieckie oraz 
zmieniaj#cej ustaw& o zmianie ustawy � Prawo "owieckie (Dz. U. poz. ...) traci moc z dniem wej$cia w 'ycie 
niniejszego rozporz#dzenia. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporz#dzenia Ministra *rodowiska w sprawie okre&lenia okresów polowa% na 

zwierz$ta "owne stanowi wykonanie upowa'nienia zawartego w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 

13 pa!dziernika 1995 r. � Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. 

poz. 1082). 

Projekt rozporz#dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych okre&lonej 

w rozporz#dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z pó!n. zm.), poniewa' nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporz#dzenie Ministra !rodowiska w sprawie okre$lenia okresów 
polowa% na zwierz&ta "owne  

Ministerstwo wiod"ce i ministerstwa wspó#pracuj"ce 

Ministerstwo wiod#ce � Ministerstwo !rodowiska 

Ministerstwo wspó"pracuj#ce � Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Andrzej Konieczny � Podsekretarz Stanu, 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Le$nictwa 

Data sporz"dzenia 

24.06.2016 

$ród#o:  
Upowa'nienie ustawowe zawarte w art. 44 
ust. 1 ustawy z dnia 13 pa)dziernika 1995 r. �
Prawo "owieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 

oraz z 2016 r. poz. 1082). 

Nr w wykazie prac � 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwi"zywany? 

Okre$lenie okresów polowa% na zwierz&ta "owne.   

2. Rekomendowane rozwi"zanie, w tym planowane narz%dzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Konieczno$* wydania nowego rozporz#dzenia wynika ze zmiany delegacji ustawowej. Proponowane rozporz#dzenie 
zast&puje to wydane 16 marca 2005 r. (Dz. U. poz. 459, z pó)n. zm.+ w niemal niezmienionej tre$ci. Jedyn# ró'nic# jest 
przywrócenie po 15 latach okresu polowa% na "osie, ze wzgl&du na odbudowanie si& populacji. Projekt nie uwzgl&dnia 
równie' zwierz#t gatunków, które przesta"y by* "ownymi, a przeniesiono je do rozporz#dzenia Ministra !rodowiska o 
gatunkach wyst&puj#cych poza obszarem naturalnego wyst&powania, które w negatywny sposób wp"ywaj# na 
ró'norodno$* rodzimej przyrody. 

3. Jak problem zosta# rozwi"zany w innych krajach, w szczególno&ci krajach cz#onkowskich OECD/UE?  

We wszystkich krajach, w których polowania na zwierz&ta "owne s# dopuszczone, ustanowione s# terminy, w których jest 
ono mo'liwe, uwzgl&dniaj#ce cykle biologiczne i konieczno$* ochrony tych zwierz#t np. w okresie ci#'y, porodu lub 
wychowu m"odych osobników. 

4. Podmioty, na które oddzia#uje projekt 

Grupa Wielko$* -ród"o danych  Oddzia"ywanie 

Polski Zwi#zek /owiecki 
Pa%stwowe Gospodarstwo 
Le$ne LP 

118 tys. cz"onków, 
430 nadle$nictw 

Publikacje GUS Nadzór Ministra !rodowiska 
nad PZ/ i DGLP oraz 

wzajemna wspó"praca przy 
zatwierdzaniu planów 
"owieckich dla o$rodków 
hodowli zwierzyny i kó" 
"owieckich 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt otrzymaj#: Polski Zwi#zek /owiecki, Dyrekcja Generalna 
Lasów Pa%stwowych, Pa%stwowa Rada Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Le$ne, Krajowa Rada Izb Rolniczych, 
Zwi#zek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje o profilu ekologicznym. Projekt zostanie tak'e 
umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz#dowego Centrum Legislacji. 

6. Wp#yw na sektor finansów publicznych 

(ceny sta"e z � r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w 'ycie zmian [mln z"] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  !cznie (0�10) 

Dochody ogó#em 
           0 

bud'et pa%stwa 
            

JST 
            

pozosta"e jednostki (oddzielnie+             

Wydatki ogó#em 
           0 
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bud'et pa%stwa 
            

JST 
            

pozosta"e jednostki (oddzielnie+             

Saldo ogó#em 
           0 

bud'et pa%stwa             

JST             

pozosta"e jednostki (oddzielnie+             

-ród"a finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie )róde" 
danych i przyj&tych do 
oblicze% za"o'e% 

Ustalenie okresów polowa% na zwierz&ta "owne nie ma wp"ywu na sektor finansów 
publicznych. 

7. Wp#yw na konkurencyjno&' gospodarki i przedsi%biorczo&', w tym na funkcjonowanie przedsi%biorców oraz 
na rodzin%, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wej$cia w 'ycie zmian 0 1 2 3 5 10  !cznie (0�10) 

W uj&ciu 
pieni&'nym 

(w mln z",  
ceny sta"e 

z  ... r.) 

du'e przedsi&biorstwa       0 

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi&biorstw 

      0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

      0 

W uj&ciu 
niepieni&'nym 

du'e przedsi&biorstwa  

sektor mikro-, ma"ych 
i $rednich 
przedsi&biorstw 

Zostanie poszerzony wachlarz us"ug $wiadczonych dla my$liwych z kraju 
i zagranicy przez biura organizuj#ce polowania, jednak'e z uwagi na 
ograniczon# ilo$* "osi przeznaczonych do odstrza"u rozmiar us"ug b&dzie b. 
ograniczony. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie )róde" 
danych i przyj&tych do 
oblicze% za"o'e%  

Wej$cie w 'ycie rozporz#dzenia nie b&dzie mia"o wp"ywu na konkurencyjno$* gospodarki  
i przedsi&biorczo$*, w tym funkcjonowanie przedsi&biorców. B&dzie mia"o pozytywny, chocia' 
ograniczony wp"yw na bezpiecze%stwo obywateli na szlakach komunikacyjnych z uwagi na 
przewidywane zmniejszenie kolizji drogowych z udzia"em "osi oraz na zmniejszenie szkód 
w uprawach i m"odnikach le$nych oraz w uprawach i p"odach rolnych. 

8. Zmiana obci"(e) regulacyjnych *w tym obowi"zków informacyjnych+ wynikaj"cych z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane s# obci#'enia poza bezwzgl&dnie 
wymaganymi przez UE (szczegó"y w odwróconej tabeli 
zgodno$ci+. 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:       

 zwi&kszenie liczby dokumentów 

 zwi&kszenie liczby procedur 
 wyd"u'enie czasu na za"atwienie sprawy 

 inne:  
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Wprowadzane obci#'enia s# przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wp#yw na rynek pracy  

Wej$cie w 'ycie rozporz#dzenia nie b&dzie mia"o istotnego wp"ywu na rynek pracy. 

10. Wp#yw na pozosta#e obszary 

 $rodowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie pa%stwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wp"ywu Wej$cie w 'ycie rozporz#dzenia nie b&dzie mia"o negatywnego wp"ywu na $rodowisko, 
poniewa' nie zostanie zagro'ony stan populacji gatunków zwierz#t "ownych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wydanie nowego rozporz#dzenia Ministra !rodowiska w sprawie okre$lenia  okresów polowa% na zwierz&ta "owne nie 
wp"ynie w sposób istotny na dzia"alno$* Polskiego Zwi#zku /owieckiego i Lasów Pa%stwowych, poniewa' obecnie 
dzier'awcy i zarz#dcy obwodów "owieckich wykonuj# polowania w wyznaczonych okresach polowa%. 

12. W jaki sposób i kiedy nast"pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan" zastosowane? 

Ze wzgl&du na coroczne inwentaryzacje dokonywane przez dzier'awców i zarz#dców obwodów "owieckich, s"u'#ce do 
planowania "owieckiego, stan populacji okre$lonych gatunków zwierzyny jest monitorowany. Minister !rodowiska mo'e 
na bie'#co reagowa* w sytuacji zagro'enia dla funkcjonowania populacji poprzez ustanowienie moratorium na 
polowanie na wybrany gatunek, lub skraca* i wyd"u'a* okresy wg potrzeb i biologicznych uwarunkowa%.  

13. Za#"czniki *istotne dokumenty -ród#owe, badania, analizy itp.)  

Dane statystyczne s# dost&pne w rocznikach GUS i w  sprawozdaniach rocznych Polskiego Zwi#zku /owieckiego oraz 
Lasów Pa%stwowych. 
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