Warszawa, dnia 13 maja 2015 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Komisja Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
***
Podkomisja nadzwyczajna do
rozpatrzenia poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 2970) oraz rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie (druk nr 3192)

SPRAWOZDANIE PODKOMISJI

Podkomisja nadzwyczajna, po szczegółowym rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy
o

zmianie

ustawy

–

Prawo

łowieckie

oraz

niektórych

innych

ustaw

(druk nr 2970) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
(druk nr 3192) na posiedzeniach w dniach: 4 i 19 lutego, 5 i 19 marca, 7, 23 i 29
kwietnia oraz 6 i 13 maja 2015 r. przedstawia sprawozdanie o projektach ustaw.

Przewodniczący Podkomisji
/-/Tomasz Kulesza
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Projekt
U S T AWA
z dnia

2015 r.

o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 1)
Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z
2013 r. poz. 1226, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 4 i art. 5 otrzymują brzmienie:
„Art. 4. 1. Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony,
hodowli i pozyskiwania zwierzyny.
2. Polowanie oznacza tropienie, strzelanie z broni dopuszczonej do celów
łowieckich (broń myśliwska), łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny
żywej, łowienie przy pomocy ptaków łowczych zwierzyny żywej, zmierzające
do wejścia w jej posiadanie, z wyłączeniem odstrzału lub odłowu, o których
mowa w art. 8 ust. 2, art. 44 ust. 3 lub art. 45 ust. 1–3.
3. Polowanie dzieli się na indywidualne i zbiorowe.
4. Polowaniem indywidualnym jest polowanie wykonywane na podstawie
pisemnego upoważnienia wydanego przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu
łowieckiego:
1)

przez jednego myśliwego, działającego niezależnie od innych myśliwych
znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim;

2)

na drapieżniki, przez jednego albo więcej myśliwych, z udziałem jednego
lub kilku uczestników polowania, których zadaniem jest naganianie
zwierzyny (naganka), na którym myśliwi zajmują stanowiska przy:
a)

norach i oddają strzały wyłącznie do zwierzyny odchodzącej od nor
lub

b)

stogach i oddają strzały wyłącznie do zwierzyny odchodzącej od
stogów;

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247
oraz z 2014 r. poz. 228 i 951.
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3)

na ptactwo, podczas którego współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech
myśliwych, z użyciem psa.
5. Polowaniem zbiorowym jest polowanie zorganizowane przez

dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, prowadzone przez osobę przez
niego wyznaczoną do kierowania przebiegiem polowania (prowadzący
polowanie):
1)

wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą
myśliwych albo myśliwego i naganki albo

2)

na którym myśliwi zajmują stanowiska wyłącznie na nadziemnych
stanowiskach myśliwskich umożliwiających oddanie strzału z wysokości
co najmniej 2 m, na którym każde naganianie zwierzyny rozpoczyna się i
kończy o czasie wyznaczonym przez prowadzącego polowanie.
6. Polowania indywidualne i zbiorowe mogą być wykonywane z użyciem

psów.
7. Polowanie indywidualne może odbywać się równocześnie z
polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim, pod warunkiem
że dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego wyrazi na to zgodę,
uwzględniając

konieczność

zapewnienia

bezpieczeństwa

uczestników

polowania i otoczenia.
8. Polowaniem zbiorowym nie jest poszukiwanie zwierzyny zranionej w
wyniku postrzału (postrzałek).
9. Kłusownictwo oznacza niedopuszczalne prawem działanie zmierzające
do wejścia w posiadanie zwierzyny polegające na:
1)

zakładaniu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do łowienia, łapania lub
zabijania zwierzyny;

2)

strzelaniu z broni do zwierzyny, bez wymaganych uprawnień, zezwoleń
lub upoważnień;

3)

łowieniu zwierzyny niedozwolonymi metodami.
10. Kłusownictwo oznacza także naruszenie warunków dopuszczalności

wykonywania polowania, o których mowa w art. 42aa, art. 42ab, art. 42ac ust. 2
i 3 oraz ust. 7 pkt 8–14.
Art. 5. 1. Zwierzęta łowne dzieli się na:
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1)

zwierzynę grubą, w tym płową;

2)

zwierzynę drobną, w tym drapieżniki.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii

Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Związku Łowieckiego,
określi, w drodze rozporządzenia, listę gatunków zwierząt łownych z
rozróżnieniem na zwierzynę grubą, w tym płową, oraz zwierzynę drobną, w
tym drapieżniki, uwzględniając możliwość prowadzenia gospodarki rolnej,
leśnej i rybackiej oraz kultywowanie tradycji łowieckiej, a także rozmiar szkód
w rolnictwie i leśnictwie.”;
2)

art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich
przez dzierżawców albo zarządców.
2. Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach narodowych i
rezerwatach, prowadzone w oparciu o przepisy o ochronie przyrody, odbywają
się na zasadach określonych w ustawie i zgodnie z obowiązującymi okresami
polowań, warunkami wykonywania polowań i zasadami selekcji populacyjnej i
osobniczej zwierząt łownych.
3. Gospodarka łowiecka jest prowadzona na zasadach określonych w
ustawie, w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany
hodowlane określające w szczególności wielkości pozyskania zwierzyny.
4. Roczne plany łowieckie są sporządzane na okres od dnia 1 kwietnia do
dnia 31 marca roku następnego (łowiecki rok gospodarczy) w szczególności na
podstawie inwentaryzacji zwierzyny dokonanej przez dzierżawców albo
zarządców obwodów łowieckich w terminie do dnia 10 marca każdego roku.
5. Roczne plany łowieckie są sporządzane przez dzierżawców obwodów
łowieckich, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast), i podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z
Polskim Związkiem Łowieckim. W przypadku gdy obwód łowiecki jest
położony w granicach więcej niż jednego nadleśnictwa, roczny plan łowiecki
dla tego obwodu zatwierdza nadleśniczy właściwy dla obszaru, na którym jest
położona największa część tego obwodu.
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6. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia
są sporządzane przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora
regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, po
zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwych wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast). W przypadku gdy obwód łowiecki
wyłączony z wydzierżawienia jest położony w granicach więcej niż jednej
regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
roczny plan łowiecki dla tego obwodu zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy dla obszaru,
na którym jest położona największa część tego obwodu. Opinii Polskiego
Związku Łowieckiego nie zasięga się jeżeli zarządcą obwodu łowieckiego jest
Polski Związek Łowiecki.
7. Roczne plany łowieckie dla obwodów łowieckich:
1)

graniczących z parkiem narodowym są opiniowane dodatkowo przez
dyrektora tego parku narodowego;

2)

na terenie których znajdują się obręby hodowlane, są opiniowane
dodatkowo, w zakresie pozyskania piżmaka i łyski przez uprawnionych do
rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm. 3)).
8. Roczny plan łowiecki jest przedkładany do zatwierdzenia nie później

niż do dnia 21 marca danego roku wraz z opiniami, o których mowa w ust. 6 i
7, jeżeli są one wymagane.
9. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego
następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia go do zatwierdzenia.
10. Odmowa zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego w całości albo
części może nastąpić, jeżeli plan:
1)

nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa;

2)

zawiera dane, które nie gwarantują osiągnięcia celów określonych w
wieloletnim łowieckim planie hodowlanym.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.
1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1158.
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11. W przypadku odmowy zatwierdzenia w całości albo części rocznego
planu łowieckiego przysługuje odwołanie do:
1)

dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe − w przypadku, o którym mowa w ust. 5;

2)

Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe − w przypadku, o którym mowa w ust. 6.
12. W przypadku odmowy zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego w

części, plan ten podlega realizacji w zatwierdzonej części.
13. Roczny plan łowiecki podlega poprawieniu w części niezatwierdzonej.
Do zatwierdzania poprawionej części rocznego planu łowieckiego przepisy ust.
4–12 stosuje się odpowiednio.
14. Dopuszcza się zmianę rocznego planu łowieckiego w przypadku:
1)

klęski żywiołowej;

2)

istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w obwodzie łowieckim;

3)

zmiany granic obwodu łowieckiego;

4)

zmiany dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

5)

większego niż przewidywany w rocznym planie łowieckim rozmiaru
szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1;

6)

wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierząt łownych lub określenia
okresu polowań na gatunek zwierzęcia łownego objęty dotychczas
całoroczną ochroną;

7)

wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi
zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470).
15. Do zmiany rocznego planu łowieckiego przepisy ust. 5–13 stosuje się.
16. Dopuszcza się korektę rocznego planu łowieckiego w zakresie:

1)

liczby ubytków zwierzyny grubej, powstałych w łowieckim roku
gospodarczym poprzedzającym łowiecki rok gospodarczy, na który
sporządza się plan roczny,

2)

liczby zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w
łowieckim

roku

gospodarczym

poprzedzającym

łowiecki

rok
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gospodarczy, na który sporządza się plan roczny, w odniesieniu do
gatunków zwierzyny, na którą dopuszczone jest polowanie
– w okresie od sporządzenia planu rocznego do dnia 31 marca.
17.

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich są obowiązani do

złożenia korekty w formie pisemnej. Do korekty nie stosuje się przepisów ust.
5–13.
18. Korekta jest dopuszczalna do dnia 30 kwietnia roku, w którym
obowiązuje dany plan roczny.
19. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane są sporządzane dla
sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich o zbliżonych warunkach
przyrodniczych (rejonów hodowlanych), na okres 10 kolejnych łowieckich lat
gospodarczych.
20. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane są sporządzane przez
dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, w uzgodnieniu z marszałkami województw i Polskim Związkiem
Łowieckim.
21. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane zatwierdza Dyrektor
Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
22. Odmowa zatwierdzenia wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego
może nastąpić, jeżeli plan:
1)

nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa;

2)

zawiera dane, które nie gwarantują w okresie, na jaki został sporządzony,
osiągnięcia celów łowiectwa wskazanych w art. 3.
23. W przypadku odmowy zatwierdzenia wieloletniego łowieckiego planu

hodowlanego przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw
środowiska.
24. Dopuszcza się zmianę wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego
w przypadku:
1)

klęski żywiołowej;

2)

zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu łowieckiego wchodzącego
w skład tego rejonu;

3)

istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w rejonie hodowlanym;
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4)

istotnej zmiany charakteru użytkowania gruntów;

5)

wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierząt łownych lub określenia
okresu polowań na gatunek zwierzęcia łownego objęty dotychczas
całoroczną ochroną;

6)

wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi
zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
25. Do zmiany wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego przepisy

ust. 20–23 stosuje się.
26. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych, które powinny zawierać roczne plany
łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane, uwzględniając potrzebę
optymalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony
lasów i użytków rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta;
2) wzór rocznego planu łowieckiego i wieloletniego łowieckiego planu
hodowlanego uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości danych
zawartych w tych planach.”;
3)

po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu
opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Związku
Łowieckiego, może określić, w drodze rozporządzenia, dla terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, minimalną albo maksymalną liczbę
zwierząt łownych danego gatunku do pozyskania w danym okresie:
1)

w celu ograniczenia populacji danego gatunku zwierząt łownych w
przypadku wystąpienia chorób zwierząt podlegających zwalczaniu w myśl
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

2)

w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy

do spraw środowiska uwzględni stopień zagrożenia dla życia, zdrowia lub
gospodarki człowieka, rozmiar szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne,
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stopień i przyczyny zmniejszenia populacji danego gatunku zwierząt łownych
oraz potrzebę optymalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych.
3. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1,
dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich oraz dyrektorzy regionalnych
dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązani
zmienić, odpowiednio, roczne plany łowieckie lub wieloletnie łowieckie plany
hodowlane, w zakresie wielkości pozyskania zwierzyny danego gatunku, w
terminie miesiąca od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.
4. Do zmiany rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich
planów hodowlanych przepisy art. 8 ust. 4–13 i 20–23 stosuje się
odpowiednio.”;
4)

w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakaz:
a)

płoszenia,

chwytania,

przetrzymywania,

ranienia

i

zabijania

zwierzyny poza polowaniami oraz czynnościami, o których mowa w
art. 8 ust. 2, art. 44 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1–3,
b)

płoszenia,

chwytania,

przetrzymywania,

ranienia

i

zabijania

zwierzyny poza sprawdzianami pracy psów myśliwskich lub
szkoleniami

ptaków

łowczych

i

psów

myśliwskich

–

organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki,
c)

płoszenia zwierzyny poza inwentaryzacją zwierzyny,

d)

przetrzymywania zwierzyny poza przypadkiem, o którym mowa w
ust. 2;”;

5)

w art. 11 w ust. 2 uchyla się pkt 4 i 5;

6)

art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą dokarmiać
zwierzynę po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem,
posiadaczem lub zarządcą gruntu.”;

7)

w art. 15:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi własność Skarbu
Państwa. Za zwierzynę bezprawnie pozyskaną należy rozumieć zwierzynę
pozyskaną w wyniku kłusownictwa.”,
b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Osoba dokonująca bezprawnego pozyskania zwierzyny jest
obowiązana do uiszczenia ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie
pozyskaną na rzecz Skarbu Państwa.”;

8)

art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art.

25.

Obwody

łowieckie

są

tworzone

przy

uwzględnieniu

następujących zasad:
1)

optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i
rozwoju gatunków zwierzyny;

2)

unikania dzielenia zbiorników wodnych;

3)

ustalania przebiegu granic po naturalnych lub wyraźnych znakach w
terenie;

4)
9)

możliwości prowadzenia gospodarki łowieckiej.”;

po art. 25 dodaje się art. 25a i art. 25b w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. Obwody łowieckie podlegają zaliczeniu do następujących
kategorii:
1)

bardzo dobra;

2)

dobra;

3)

średnia;

4)

słaba;

5)

bardzo słaba.
2. Zaliczenie obwodu do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1,

następuje na podstawie:
1)

wskaźników liczebności zwierzyny;

2)

czynników wpływających na środowisko bytowania zwierzyny i walorów
łowieckich obwodu.
3. Zaliczenie obwodu łowieckiego do jednej z kategorii, o których mowa

w ust. 1, zależy od ilości przyznanych punktów zgodnie z następującą
punktacją:

9
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1)

bardzo dobry – 41 i więcej punktów;

2)

dobry – 31–40 punktów;

3)

średni – 21–30 punktów;

4)

słaby – 11–20 punktów;

5)

bardzo słaby – do 10 punktów.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii

Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)

wskaźniki liczebności zwierzyny oraz odpowiadające im wartości
punktowe,

2)

czynniki wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory
łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe

– uwzględniając

liczebność

poszczególnych

gatunków

zwierzyny

w

określonych środowiskach jej bytowania, rodzaj i wielkość jej pozyskania oraz
nasilenie czynników antropogenicznych.
Art. 25b. 1. Zaliczenia obwodu łowieckiego do jednej z kategorii, o
których mowa w art. 25a ust. 1, dokonuje sejmik województwa:
1)

w uchwale, o której mowa w art. 27 ust. 1, albo

2)

w uchwale, stanowiącej akt prawa miejscowego; przepis art. 27 ust. 2
stosuje się odpowiednio.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymaga uzgodnienia z

Polskim Związkiem Łowieckim i właściwym dyrektorem regionalnej dyrekcji
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3. Zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii, o których mowa w art.
25a ust. 1, dokonuje się na okres jego dzierżawy.
4. Na wniosek wydzierżawiającego, dzierżawcy lub zarządcy, sejmik
województwa, może dokonać zmiany kategorii obwodu łowieckiego w
przypadkach:
1)

klęski żywiołowej;

2)

masowego upadku zwierząt łownych spowodowanego chorobą zakaźną
zwierząt lub inną przyczyną;

3)

zmiany granic obwodu lub zmiany dzierżawcy lub zarządcy obwodu,
przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3.”;
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10) art. 26 i art. 27 otrzymują brzmienie:
„Art. 26. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą:
1)

parki narodowe;

2)

strefy ochronne zwierząt łownych utworzone w otulinie parku
narodowego;

3)

pas techniczny wchodzący w skład pasa nadbrzeżnego;

4)

rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na
obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie
zabroniono wykonywania polowania;

5)

tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te
obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być
utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych
obwodów łowieckich;

6)

tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach
obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami,
placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;

7)

budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne,
kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne
cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w
granicach ich stałych ogrodzeń, przy czym za ogrodzenie stałe należy
rozumieć ogrodzenie trwale związane z gruntem.
Art. 27. 1. Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych

obwodów dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze
uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.
2. Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego
województwa uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje sejmik
województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów, na których ma
się znajdować obwód łowiecki, w uzgodnieniu z sejmikiem województwa
właściwym dla pozostałego obszaru.
3. Podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w
zarządzie organów wojskowych albo przydzielonych tym organom do

11
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wykorzystania oraz zmiana granic tych obwodów odbywa się w uzgodnieniu z
tymi organami.
4. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, przygotowuje marszałek
województwa. Projekt uchwały zawiera:
1)

numer obwodu;

2)

przebieg graficzny na mapie granic obwodu oraz słowny jej opis;

3)

powierzchnię całkowitą obwodu;

4)

powierzchnię obwodu po uwzględnieniu przepisów art. 26;

5)

powierzchnię leśną obwodu;

6)

powierzchnię obwodu po zrealizowaniu czynności określonych w ust. 5
pkt 6.
5. Marszałek województwa po przygotowaniu projektu uchwały, o której

mowa w ust. 1, kolejno:
1)

występuje o:
a)

opinię do:
–

właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

–

właściwego

dyrektora

regionalnej

dyrekcji

Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

b)
2)

–

Polskiego Związku Łowieckiego,

–

właściwej izby rolniczej,

uzgodnienie z organami, o których mowa w ust. 2 lub 3;

wprowadza zmiany do projektu uchwały wynikające z rozpatrzenia opinii
i dokonanych uzgodnień;

3)

ogłasza

przez

marszałkowskiego,

umieszczenie
a

także

na
w

stronie

sposób

podmiotowej

zwyczajowo

urzędu

przyjęty

w

poszczególnych gminach objętych projektem uchwały, za pośrednictwem
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), o sporządzeniu projektu
uchwały oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu i opublikowaniu na
stronie podmiotowej urzędu marszałkowskiego, na co najmniej 7 dni
przed dniem wyłożenia i opublikowania projektu uchwały, wyznaczając w
ogłoszeniu termin na składanie uwag do projektu uchwały, nie krótszy niż

Liczba stron : 44

Data : 2015-05-18

Nazwa pliku : SPR.DOC

13

VII kadencja/druk 3192 i 2970
21 dni od dnia wyłożenia i opublikowania projektu uchwały, oraz
informując o formie i miejscu składania uwag;
4)

wykłada projekt uchwały do publicznego wglądu oraz publikuje go na
stronie podmiotowej urzędu marszałkowskiego na okres co najmniej 21
dni;

5)

rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu
terminu ich składania;

6)

wprowadza zmiany do projektu uchwały wynikające z rozpatrzenia uwag,
a następnie ponawia uzgodnienia z organami, o których mowa w ust. 2 lub
3;

7)

przedstawia

projekt

uchwały

sejmikowi

województwa

wraz

z

zestawieniem nieuwzględnionych uwag lub opinii.
6. Uwagi do projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, może wnieść
każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem
uchwały.
7. Uwagi wnosi się na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o
którym mowa w ust. 5 pkt 3. Uwagi wniesione po terminie pozostawia się bez
rozpatrzenia.
8. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114),
opatrzone:
1)

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo

2)

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu
przepisów ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
9. Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z

obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub

Liczba stron : 44

Data : 2015-05-18

Nazwa pliku : SPR.DOC

14

VII kadencja/druk 3192 i 2970
prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej
gospodarki łowieckiej, albo − w przypadku objęcia nieruchomości obwodem
łowieckim − spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia
prowadzenia na niej dotychczasowej działalności.
10. Jeżeli sejmik województwa stwierdzi konieczność dokonania zmian w
przedstawionym projekcie uchwały, w tym także w wyniku uwzględnienia
uwag lub opinii do projektu uchwały, czynności, o których mowa w ust. 5,
ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem
ponowionych czynności można uczynić część projektu uchwały objętą
zmianą.”;
11) po art. 27 dodaje się art. 27a i art. 27b w brzmieniu:
„Art. 27a. 1. Jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim
korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone
właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od Skarbu
Państwa

reprezentowanego

przez

właściwego

miejscowo

wojewodę

odszkodowania za powstałe ograniczenia.
2. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, można wystąpić w terminie 6
miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 1.
Art. 27b. 1. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości
wchodzącej w skład

obwodu łowieckiego

może wystąpić do

sądu

powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na
tej nieruchomości, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi lub
wyznawanymi zasadami moralnymi.
2. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości we wniosku, o
którym mowa w ust. 1, w szczególności wykazuje rzeczywiste związki z
wyznawaną doktryną religijną oraz wskazuje w wyznawanej doktrynie
religijnej zasady uznające za niedopuszczalne polowanie na zwierzęta łowne
lub wskazuje wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z
polowaniem na zwierzęta łowne.
3. Sprawy o ustanowienie zakazu wykonywania polowania sąd rozpatruje
w postępowaniu nieprocesowym.
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4. Uczestnikami postępowania w sprawie o ustanowienie zakazu
wykonywania polowania są właściwy marszałek województwa oraz dzierżawca
albo zarządca obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek, o którym mowa
w ust. 1.
5. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której sąd
ustanowił zakaz wykonywania polowania, może w każdym czasie złożyć
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego pisemne oświadczenie o
rezygnacji z ustanowionego zakazu wykonywania polowania. W takim
przypadku zakaz wykonywania polowania przestaje obowiązywać z dniem
doręczenia oświadczenia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.”;
12) w art. 28:
a)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Przez wydzierżawianie obwodu łowieckiego rozumie się prawo
do prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie danego obwodu.”,

b)

dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
Polskiego Związku Łowieckiego, może uchylić decyzję, o której mowa w
ust. 2, jeżeli w odniesieniu do zarządcy obwodu łowieckiego zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 29a ust. 2. Opinii Polskiego Związku
Łowieckiego nie zasięga się, jeżeli zarządcą obwodu łowieckiego jest
Polski Związek Łowiecki.”;

13) w art. 29a:
a)

w ust. 2 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:
„1) nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu
łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej
80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do
pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie lat;
2)

braku zatwierdzonego w całości rocznego planu łowieckiego dla
wydzierżawionego obwodu łowieckiego przez co najmniej 3
miesiące licząc od dnia zakończenia postępowania, o którym mowa
w art. 8 ust. 11;

15

Liczba stron : 44

Data : 2015-05-18

Nazwa pliku : SPR.DOC

VII kadencja/druk 3192 i 2970

3)

trwałego zaprzestania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego
wypłacania ustawowych płatności dotyczących szkód łowieckich.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego może ulec rozwiązaniu,
poza przypadkami określonymi w ust. 2, także na wniosek Polskiego
Związku Łowieckiego w przypadku negatywnej oceny prowadzenia
gospodarki łowieckiej.”,

c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór
umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, uwzględniając tryb postępowania
i obowiązki stron umowy.”;

14) art. 30 i art. 31 otrzymują brzmienie:
„Art. 30. 1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania
rocznego planu łowieckiego dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich są
obowiązani do udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.
2. Udział w kosztach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w
wysokości czynszu dzierżawnego albo ekwiwalentu, o którym mowa w art. 31
ust. 5, przy czym udział ten przekazywany jest w całości właściwemu
nadleśnictwu. Nadleśnictwo jest obowiązane rozliczyć ten udział między
nadleśnictwem a właścicielami lasów nie będących własnością Skarbu Państwa,
pozostających w obszarze nadleśnictwa.
3. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu
łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu
łowieckiego po włączeniach przez równowartość pieniężną żyta, stosując
wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,14 q żyta za 1 ha.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)

sposób ustalania udziału, o którym mowa w ust. 1,

2)

wysokość wskaźników przeliczeniowych, o których mowa w ust. 3, dla
poszczególnych kategorii obwodów łowieckich
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– uwzględniając stopień niezrealizowania rocznego planu łowieckiego w
zakresie pozyskania łosi, jeleni, danieli i saren, przy czym udział ten nie może
przekroczyć 10% wartości wpływów ze sprzedaży tusz tych gatunków w roku
poprzednim oraz konieczność zróżnicowania wysokości czynszu dzierżawnego
w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, stosując za podstawę do
wyliczeń cenę żyta ustaloną na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40).
Art. 31. 1. Wydzierżawiający jest obowiązany rozliczyć otrzymany czynsz
dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.
2. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni gruntów
leśnych Skarbu Państwa, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni
obwodu łowieckiego.
3. Gmina jest obowiązana rozliczyć 50% czynszu dzierżawnego pomiędzy
właścicielami nieruchomości gruntowych, wchodzących w skład obwodu
łowieckiego. Pozostała kwota stanowi dochód własny gminy.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do pomniejszenia
odpowiednio podatku rolnego, podatku leśnego albo podatku od nieruchomości
płatnikom tych podatków o wartość czynszu dzierżawnego lub ekwiwalentu, o
którym mowa w ust. 5, proporcjonalnie do powierzchni obwodu łowieckiego,
wchodzącej w skład danej nieruchomości.
5. Za obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawiania zarządcy tych
obwodów uiszczają ekwiwalent, ustalany przez starostę, równy wysokości
średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w obwodach łowieckich,
wydzierżawionych na obszarze danej gminy lub gmin sąsiednich, a należność
rozliczają według zasad określonych w ust. 1 i 2.”;
15)

w art. 32 po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4g w brzmieniu:
„4a. Statut Polskiego Związku Łowieckiego podlega zatwierdzeniu przez
Sąd Okręgowy w Warszawie.
4b. Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje postanowienie o zatwierdzeniu
statutu Polskiego Związku Łowieckiego po przeprowadzeniu rozprawy w
składzie trzech sędziów w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia
złożenia wniosku przez Polski Związek Łowiecki.
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4c. Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje postanowienie o odmowie
zatwierdzenia

wskazanego

postanowienia

statutu

Polskiego

Związku

Łowieckiego w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z prawem.
Postanowienie wraz z uzasadnieniem doręcza się z urzędu wnioskodawcy.
4d. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4c, przysługuje zażalenie.
Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od dnia doręczenia
postanowienia wraz z uzasadnieniem. Sąd wydaje postanowienie w terminie nie
dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia zażalenia.
4e. Statut Polskiego Związku Łowieckiego jest publikowany w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym po wydaniu postanowienia o zatwierdzeniu.
Ogłoszenie jest bezpłatne.
4f. W przypadku wydania postanowienia o odmowie zatwierdzenia
wskazanych postanowień statutu Polskiego Związku Łowieckiego z uwagi na
ich sprzeczność z prawem, publikacji podlega część zatwierdzona statutu.
4g. W terminie 6 miesięcy od wydania prawomocnego postanowienia o
odmowie zatwierdzenia wskazanych postanowień statutu Polskiego Związku
Łowieckiego,

Naczelna

Rada

Łowiecka

może

zmienić

wyłącznie

zakwestionowane postanowienia statutu na zgodne z prawem. Do uchwalonych
zmian statutu przepisy ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.”;
16) w art. 33:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do kół łowieckich stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015
r. poz. 233).”,

b)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W sprawach:
1)

nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim,

2)

utraty członkostwa w kole łowieckim,

3)

zawieszenia w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego lub
koła łowieckiego,

4)

zawieszenia w prawach do wykonywania polowania, z wyłączeniem
spraw określonych w art. 42da
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– zainteresowany, po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego,
może dochodzić swych praw przed sądem powszechnym.”,
c)

dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Powództwo w sprawach, o których mowa w ust. 6, można wytoczyć w

terminie 21 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie
w sprawie.”;
17) w art. 35 po ust. 1 dodaje się ust. la i 1b w brzmieniu:
„1a. Działalność kół łowieckich jest finansowana z funduszy własnych,
wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn, dochodów z
działalności gospodarczej oraz innych opłat ustanowionych przez koło
dotyczących zagospodarowania obwodów łowieckich.
1b. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie prowadzą działalność
gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.”;
18) art. 35a otrzymuje brzmienie:
„Art. 35a. 1. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego
sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
2. Organ nadzorujący ma prawo żądać:
1)

dostarczenia przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w
wyznaczonym terminie, odpisów uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Łowieckiego, Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego
Związku Łowieckiego oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku
Łowieckiego;

2)

innych

wyjaśnień

od

organów

Polskiego

Związku

Łowieckiego

wskazanych w pkt 1.
3. W razie niezastosowania się Polskiego Związku Łowieckiego do
żądania, o którym mowa w ust. 2, sąd na wniosek ministra właściwego do
spraw środowiska, może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie
wyższej niż 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu
Polski Związek Łowiecki niezwłocznie zastosuje się do żądania ministra
właściwego do spraw środowiska. Polski Związek Łowiecki w terminie 7 dni
może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.

19
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4. Sąd, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, może
uchylić

uchwałę

Krajowego

Łowieckiego niezgodną z

Delegatów

Polskiego

Związku

lub statutem

Polskiego

Związku

Zjazdu

prawem

Łowieckiego.
5. W razie stwierdzenia, że działalność organów wskazanych w ust. 2 pkt
1 jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu Polskiego
Związku Łowieckiego w sprawach, o których mowa w art. 32 ust. 4, organ
nadzorujący,

w

zależności

od

rodzaju

i

stopnia

stwierdzonych

nieprawidłowości, może wystąpić do nich o ich usunięcie w określonym
terminie, udzielić ostrzeżenia lub wystąpić do sądu o zastosowanie środka
określonego w ust. 3.
6. Sąd na wniosek organu nadzorującego może:
1)

udzielić upomnienia organom wskazanym w ust. 2 pkt 1,

2)

uchylić

niezgodną

z

prawem

lub

statutem

Polskiego

Związku

Łowieckiego uchwałę organów wskazanych w ust. 2 pkt 1.”;
19) w art. 35b w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Polskiego Związku
Łowieckiego lub uchwał organów koła łowieckiego;”;
20) w art. 35c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Karami zasadniczymi są:
1)

nagana;

2)

zawieszenie w prawach członka koła łowieckiego na okres do roku;

3)

zawieszenie w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego na okres
od 6 miesięcy do 3 lat;

4)

zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do roku.”;

21) w art. 35f ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród osób mających
wykształcenie prawnicze lub członków Polskiego Związku Łowieckiego.”;
22) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Państwowa Straż Łowiecka współpracuje z Policją, Polskim
Związkiem

Łowieckim

oraz

Szefem

Krajowego

Centrum

Informacji

Kryminalnych, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych.”;
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23) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości,
określi,

w

drodze

rozporządzenia,

szczegółowe

wymogi

kwalifikacji

zawodowych, wzory legitymacji, oznak służbowych i odznak służbowych oraz
składniki i wzór umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a
także szczegółowe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzór oznaki i
legitymacji strażnika łowieckiego, mając na względzie potrzebę doboru
strażników

o

odpowiednich

kwalifikacjach

zawodowych,

zapewnienie

możliwości odpowiedniej identyfikacji strażników oraz rodzaj i miejsce
wykonywania zadań.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia,
sposoby:
1)

współpracy Państwowej Straży Łowieckiej z Policją oraz Polskim
Związkiem Łowieckim, mając na względzie ustawowe zadania tych
podmiotów oraz konieczność zapewnienia poprawnego i skutecznego
współdziałania;

2)

przydziału,

ewidencjonowania

i

przechowywania

w

siedzibach

Państwowej Straży Łowieckiej broni, amunicji i środków przymusu
bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej,
ręcznych

miotaczy

substancji

obezwładniających

i

przedmiotów

przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
oraz warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać magazyn broni,
mając na względzie konieczność uniemożliwienia dostępu do broni,
amunicji i środków przymusu bezpośredniego osobom trzecim oraz
potrzebę ochrony ewidencji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub
utratą.”;
24) w art. 42:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Liczba stron : 44

Data : 2015-05-18

Nazwa pliku : SPR.DOC

22

VII kadencja/druk 3192 i 2970
„1. Polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego
Związku Łowieckiego, z wyłączeniem art. 43 ust. 1, za zgodą dzierżawcy
lub zarządcy obwodu łowieckiego.”,
b)

w ust. 2:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ważną

legitymację

Łowieckiego;

wymóg

członkowską
ten

nie

Związku

Polskiego
dotyczy

cudzoziemców

wymienionych w art. 43 ust. 1;”,
–

uchyla się pkt 3,

–

dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) ważne

zaświadczenie

o

przystrzelaniu

broni

o

lufach

gwintowanych, o którym mowa w art. 42ad ust. 1 pkt 2, w
przypadku wykonywania polowania z użyciem broni o lufach
gwintowanych.”,
c)

po ust. 8 dodaje się ust. 8a−8n w brzmieniu:
„8a. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego
wydaje się na czas określony, jako druki ścisłego zarachowania, na jeden
obwód łowiecki, w dwóch egzemplarzach − po jednym dla myśliwego
oraz dla dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
8b. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego
zawiera:
1)

nazwę i siedzibę dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

2)

imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania myśliwego;

3)

numer obwodu łowieckiego, w którym ma być wykonywane
polowanie;

4)

wskazanie gatunku i liczby sztuk oraz opis zwierzyny do pozyskania
podczas polowania;

5)

datę wydania;

6)

termin ważności;

7)

podpis osoby upoważnionej przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu
łowieckiego do jego wydania.
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8c. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego może
zostać jednokrotnie przedłużone przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu
łowieckiego.
8d. Myśliwy jest obowiązany niezwłocznie zwrócić dzierżawcy albo
zarządcy obwodu łowieckiego upoważnienie do wykonywania polowania
indywidualnego po jego wykorzystaniu lub utracie przez nie terminu
ważności.
8e.

W

przypadku

pozyskania

zwierzyny

na

polowaniu

indywidualnym myśliwy jest obowiązany odnotować to w upoważnieniu
do wykonywania polowania indywidualnego:
1)

w odniesieniu do zwierzyny grubej − przed podjęciem czynności
transportowych;

2)

w odniesieniu do zwierzyny drobnej − niezwłocznie po zakończeniu
polowania.
8f. Bronią myśliwską jest wyłącznie broń palna długa, o lufach

gwintowanych lub gładkich, z której po maksymalnym załadowaniu
można oddać najwyżej sześć strzałów, z tym że do magazynka broni
samopowtarzalnej można załadować jednorazowo najwyżej trzy sztuki
amunicji dopuszczonej do celów łowieckich.
8g. Bronią myśliwską nie jest broń palna rozdzielnego ładowania.
8h. Broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona
do strzelania amunicją o energii pocisku nie mniejszej niż 1000 J w
odległości 100 m od wylotu lufy.
8i. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem
broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz amunicji dopuszczonej do
celów łowieckich z pociskami ekspansywnymi, przy czym:
1)

przy polowaniu na łosie energia pocisku w odległości 100 m od
wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2500 J;

2)

przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki, z wyłączeniem
dzików warchlaków, energia pocisku w odległości 100 m od wylotu
lufy nie może być mniejsza niż 2000 J.
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8j. Dopuszcza się polowanie na zwierzynę grubą, z wyjątkiem łosi i
jeleni byków, z użyciem broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz amunicji
kulowej.
8k. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną używa się
wyłącznie broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz amunicji śrutowej ze
śrutem o średnicy do 4,5 mm.
8l. Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się broni
myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz amunicji z pociskami
ekspansywnymi i nieekspansywnymi lub broni myśliwskiej o lufach
gładkich oraz amunicji wymienionej w ust. 8k.
8m. Do wykonywania polowania nie używa się amunicji śrutowej
ołowianej.
8n. Broni myśliwskiej można użyć do czynności niebędących
polowaniem, o których mowa w art. 8 ust. 2, art. 44 ust. 3 oraz art. 45 ust.
1–3, oraz uśmiercenia zwierząt na podstawie:
1)

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013,
poz. 856, z późn. zm. 4));

2)

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3)

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r. poz. 627, z późn. zm.5)).”,

d)

uchyla się ust. 11,

e)

dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Zakazuje się pozyskiwania zwierzyny w obecności lub przy
udziale dzieci poniżej 16. roku życia.”;

25) w art. 42a uchyla się ust. 2;
26) po art. 42a dodaje się art. 42aa–42ae w brzmieniu:
„Art. 42aa. 1. Do celów łowieckich dopuszcza się używanie wyłącznie
urządzeń optycznych, w których obraz celu powstaje w świetle naturalnym i nie
4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1794
oraz z 2015 r. poz. 266.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i
842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222.
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jest przetwarzany przez urządzenie elektroniczne, przy czym siatka celownicza,
lub znak celowniczy w urządzeniu optycznym mogą być podświetlane lub
generowane elektronicznie.
2. Urządzenie optyczne może zawierać dalmierz.
3. Do celów łowieckich dopuszcza się inne urządzenia optyczne niż
wymienione w ust. 1, które nie mogą być przytwierdzone do broni i mogą
służyć wyłącznie do obserwacji.
Art. 42ab. Polowanie na zające odbywa się wyłącznie jako polowanie
zbiorowe, przy udziale co najmniej sześciu myśliwych, przy czym naganianie
odbywa się bez użycia psa.
Art. 42ac. 1. Podczas polowania nie strzela się do:
1)

celów nierozpoznanych;

2)

licówki przy czym za licówkę należy rozumieć samicę jelenia albo daniela
z młodym, przewodniczkę stada – chmary;

3)

zwierzyny będącej bezpośrednio przy paśnikach, lizawkach oraz na
pasach zaporowych;

4)

zwierzyny będącej na ogrodzonych poletkach żerowych;

5)

ptactwa niebędącego w locie, z wyjątkiem jarząbków, gęsi i łysek;

6)

zajęcy pozostających w bezruchu.
2. Zabrania się strzelania do zwierzyny z pojazdów silnikowych i

zaczepionych do nich przyczep, naczep lub innych urządzeń oraz z pojazdów
konnych, a także z łodzi o napędzie silnikowym z pracującym silnikiem.
3. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania:
1)

oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików;

2)

urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt w celu wabienia lub
płoszenia zwierzyny;

3)

urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, które mogą zabijać lub
ogłuszać;

4)

luster i innych urządzeń oślepiających;

5)

gazu i dymu do wypłaszania zwierzyny.
4. Polowanie w nocy (rozpoczynające się godzinę po zachodzie słońca i

kończące się godzinę przed wschodem słońca) może odbywać się na:

25
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1)

dziki, piżmaki lub drapieżniki – przez myśliwego wyposażonego w broń
myśliwską z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o
którym mowa w art. 42aa, oraz lornetkę;

2)

gęsi i kaczki – na zlotach i przelotach.
5. Myśliwy wykonujący polowanie w nocy jest obowiązany zachować

wyjątkową ostrożność, w szczególności:
1)

znać dokładnie teren w rejonie polowania;

2)

nie strzelać w kierunku osad i dróg publicznych;

3)

przed strzałem, w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1, osobiście
rozpoznać przez lornetkę cel i teren na linii strzału;

4)

w razie oddania strzału i niepodniesienia zwierzyny w nocy sprawdzić
wynik strzału przy świetle dziennym.
6. Nie celuje się i nie strzela do zwierzyny, jeżeli:

1)

na linii strzału znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwierzęta
gospodarskie, budynki, pojazdy lub drogi publiczne, a odległość od nich
nie zapewnia bezpiecznego strzału;

2)

zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień;

3)

zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200 metrów od
pracujących maszyn rolniczych;

4)

myśliwy lub zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 500 m od
miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości
mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych.
7. Zakazuje się:

1)

strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca
zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż
100 m od zabudowań mieszkalnych;

2)

niszczenia urządzeń łowieckich, wybierania karmy lub soli z lizawek;

3)

polowania bez posiadania przy sobie dokumentów, o których mowa w art.
42 ust. 2 i 8;

4)

gromadzenia,

posiadania,

wytwarzania,

przechowywania

lub

wprowadzania do obrotu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do
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kłusownictwa z wyjątkiem czynności związanych z prowadzeniem
gospodarki łowieckiej;
5)

wchodzenia w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów
zwierząt łownych;

6)

hodowania lub utrzymywania bez zezwolenia chartów rasowych lub ich
mieszańców;

7)

zezwalania na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania
polowania przez osobę sprawującą zarząd z ramienia dzierżawcy, a w
obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy;

8)

pozyskiwania zwierzyny innego gatunku, innej płci lub w większej
liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub
zarządcę obwodu łowieckiego;

9)

przekraczania

zatwierdzonego

w

rocznym

planie

łowieckim

maksymalnego pozyskania zwierzyny;
10) polowania na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie
3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu;
11) polowania z chartami lub ich mieszańcami;
12) polowania w czasie ochronnym;
13) polowania bez posiadania uprawnień do polowania, o których mowa w art.
42 ust. 3, oraz upoważnienia, o którym mowa w art. 42 ust. 8;
14) zakładania bez zezwolenia narzędzi i urządzeń przeznaczonych do
łowienia, łapania lub zabijania zwierzyny albo wchodzenia w posiadanie
zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i
materiałów

wybuchowych,

trucizn,

karmy

o

właściwościach

odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów,
samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków.
8. Polowanie z łodzi może odbywać się wyłącznie jako polowanie
indywidualne, przy czym tylko jeden myśliwy w danym momencie może
strzelać do zwierzyny, oddając strzał w kierunku innym niż osoby znajdujące
się na łodzi.
Art. 42ad. 1. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i
amunicji oraz jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:
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1)

używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;

2)

przystrzeliwania (wyregulowania przyrządów celowniczych i sprawdzenia
na strzelnicy celności oddawanych strzałów) broni myśliwskiej o lufach
gwintowanych, której będzie używał do wykonywania polowania, co
najmniej raz w roku;

3)

podnoszenia umiejętności strzeleckich poprzez udział co najmniej raz w
roku w szkoleniach i treningach lub zawodach strzeleckich;

4)

sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są
zatkane;

5)

trzymania broni myśliwskiej zawsze lufami skierowanymi w górę lub w
dół, niezależnie od tego czy broń jest załadowana czy rozładowana,
podczas:
a)

ładowania i rozładowania broni,

b)

poruszania się w terenie,

c)

przerw w polowaniu,

d)

zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego.

2. Przystrzeliwanie broni, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokumentuje się
zaświadczeniem o przystrzelaniu broni wystawionym przez rusznikarza lub
inną osobę uprawnioną przez Polski Związek Łowiecki.
3. Zaświadczenie o przystrzelaniu broni zawiera w szczególności imię i
nazwisko

właściciela

broni,

dane

broni,

wynik

przystrzelania,

datę

przystrzelania oraz rodzaj przyrządów celowniczych, a w przypadku
celowniczych urządzeń optycznych dodatkowo markę, model, parametry oraz
numer seryjny, o ile występuje.
4.

Przystrzelania broni dokonuje się z pozycji siedzącej za stołem

strzeleckim, lub z wykorzystaniem statywu strzeleckiego, usytuowanym w
odległości 100 m od celu, w przypadku otwartych przyrządów celowniczych
lub kolimatora dopuszcza się odległość 50 m od celu.
5. Za broń przystrzelaną uznaje się broń, która osiąga skupienie serii
trzech kolejnych strzałów nie gorsze, niż zawarte w okręgu o średnicy 120 mm,
bez względu na rodzaj celownika, z uwzględnieniem, iż za środek okręgu bierze
się uprzednio określony przez strzelającego oczekiwany średni punkt trafień.

Liczba stron : 44

Data : 2015-05-18

Nazwa pliku : SPR.DOC

VII kadencja/druk 3192 i 2970
6. Rozszerza się o 50% wymagania skupienia strzałów, o którym mowa w
ust. 5, dla broni posiadającej dwie lub więcej luf gwintowanych lub kombinacje
luf gładkich i gwintowanych.
7. Przystrzelania broni może dokonać:
1)

użytkownik broni pod nadzorem jednej z osób, o których mowa w pkt 2 i
3, albo

2)

rusznikarz, albo

3)

inna osoba uprawniona przez Polski Związek Łowiecki.
8. Do celów łowieckich nie wolno używać nieprzystrzelanej broni

myśliwskiej o lufie gwintowanej lub lufach gwintowanych.
Art. 42ae. 1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje –
co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania
zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym,
właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, pisemną
informację o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia,
oraz miejscu tego polowania.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego
są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o
której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz na
stronie podmiotowej urzędu gminy.
3. Posiadacz nieruchomości gruntowej w terminie nie krótszym niż 3 dni
przed polowaniem może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do organizacji
polowania w danym dniu na wskazanej nieruchomości.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o sprzeciwie posiadacza
nieruchomości

gruntowej

do

organizowanego

polowania

zbiorowego,

przekazując mu ten sprzeciw.
5. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji
polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania
będzie wpływało na bezpieczeństwo osób trzecich.”;
27) w art. 42b:

29
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a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego,
imię

i

myśliwego,

nazwisko

jednoznaczne

określenie

miejsca

wykonywania polowania, ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny oraz liczba
wszystkich oddanych strzałów do zwierzyny grubej podlega wpisowi w
rejestrze ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, który są
obowiązani prowadzić, dla każdego obwodu, dzierżawcy i zarządcy
obwodów łowieckich w postaci papierowej lub elektronicznej.”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a.

Wpisów

w

rejestrze

ewidencji

pobytu

na

polowaniu

indywidualnym mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący
polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub
osoby upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego
do dokonywania tych wpisów.
1b.

Wpisu

indywidualnym

w

rejestrze

dotyczącego

ewidencji
terminu

pobytu

na

rozpoczęcia

polowaniu
polowania

indywidualnego dokonuje się przed jego rozpoczęciem, jednak nie
wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania.
1c. W miejscu wskazanym w rejestrze ewidencji pobytu na
polowaniu

indywidualnym

jako

miejsce

wykonywania

polowania

indywidualnego nie może w tym samym czasie, bez zgody myśliwego
wykonującego polowanie w tym miejscu, polować inny myśliwy.”,
c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany
poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego i wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) o miejscu udostępnienia rejestru ewidencji pobytu na
polowaniu

indywidualnym,

który

jest

udostępniany

wszystkim

zainteresowanym, oraz podać imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania
osoby upoważnionej do dokonywania wpisów. Wójt (burmistrz, prezydent
miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informacje o
miejscu

udostępnienia

indywidualnym.”;

rejestru

ewidencji

pobytu

na

polowaniu
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28) w art. 42c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2−5 w
brzmieniu:
„2. Oznakować tusze mogą także przeszkolone osoby, o których mowa w
sekcji IV w rozdziale I i II w załączniku nr III do rozporządzenia (WE) nr
853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14). W
takim przypadku ust. 1 nie stosuje się.
3. Osoba prowadząca punkt skupu odmawia przyjęcia tuszy zwierzyny,
jeżeli wraz z tuszą nie zostało okazane upoważnienie do wykonywania
polowania indywidualnego albo następujący dokument potwierdzający
pozyskanie zwierzyny zgodnie z prawem:
1)

świadectwo pochodzenia zwierzyny, o którym mowa w art. 43g ust. l;

2)

decyzja nadleśniczego nakazująca wykonanie odłowu lub odstrzału
redukcyjnego zwierzyny, o którym mowa w art. 45 ust. l;

3)

postanowienie nadleśniczego o zastosowaniu odstrzału zastępczego
zwierzyny, o którym mowa w art. 45 ust. 2;

4)

decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, o której
mowa w art. 45 ust. 3;

5)

decyzja ministra właściwego do spraw środowiska o odstrzale
redukcyjnym zwierząt łownych na terenie parku narodowego wydana na
podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

6)

decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odstrzale
redukcyjnym zwierząt łownych na terenie rezerwatu przyrody wydana na
podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

7)

decyzja ministra właściwego do spraw środowiska wydana na podstawie
art. 44 ust. 3;

31
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8)

uchwała sejmiku województwa o ograniczeniu populacji zwierząt, o której
mowa w art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt;

9)

inny dokument dyrektora parku narodowego potwierdzający dokonanie
odstrzału redukcyjnego zwierzyny, o którym mowa w art. 8 ust. 2.
4.

Osoba

prowadząca

punkt

skupu

jest

obowiązana

wydać

dostarczającemu tuszę zwierzyny dokument potwierdzający przyjęcie tuszy,
który stanowi druk ścisłego zarachowania.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, dane, które powinny zostać zawarte w dokumencie
potwierdzającym przyjęcie tuszy zwierzyny do punktu skupu, wzór i opis znaku
służącego do oznakowania tusz zwierzyny oraz sposób ich oznakowania, mając
na uwadze konieczność zapewnienia możliwości identyfikacji tusz.”;
29) art. 42d otrzymuje brzmienie:
„Art. 42d. 1. Odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów
podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej.
2. Oceny w obwodach podlegających wydzierżawieniu dokonują komisje
powołane przez Polski Związek Łowiecki, w skład których wchodzą
przedstawiciele

Polskiego

Związku

Łowieckiego

oraz

Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a w obwodach wyłączonych z
wydzierżawienia ich zarządcy przy udziale odpowiednio przedstawiciela
Polskiego Związku Łowieckiego albo Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe bądź obu z nich.
3. Oceny w parkach narodowych i rezerwatach dokonują przedstawiciele
parku narodowego lub rezerwatu przy udziale przedstawiciela Polskiego
Związku

Łowieckiego

i

Państwowego

Gospodarstwa

Leśnego

Lasy

Państwowe.”;
30) art. 42e otrzymuje brzmienie:
„Art. 42e. 1. Tworzy się ewidencję rekordowych trofeów łowieckich.
2. Za rekordowe trofeum łowieckie uznaje się: poroża łosia, poroża jelenia
szlachetnego, poroża jelenia sika, poroża daniela, poroża sarny, ślimów
muflona, oręża dzika, czaszki lisa, czaszki jenota oraz czaszki borsuka
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pozyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uzyskało, w wyniku
dokonanej wyceny ostatecznej, jedną z sześciu najwyższych dla danego
gatunku punktacji, bez względu na rok pozyskania.
3. Polski Związek Łowiecki odpowiada za wycenę rekordowych trofeów
łowieckich oraz prowadzi ewidencję rekordowych trofeów łowieckich.
4. Zakazuje się wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rekordowych trofeów łowieckich, z wyjątkiem eksponowania ich na wystawach
o tematyce łowieckiej, po uzyskaniu zgody prowadzącego ewidencję, o której
mowa w ust. 1. Zgoda może być wydana na okres nie dłuższy niż jeden rok w
drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek zainteresowanego.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia,
rekordowych

sposób
trofeów

wyceny

oraz

łowieckich,

sposób

prowadzenia

uwzględniając

kryteria

ewidencji
wyceny

Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, kierując się potrzebą
oceny jakości populacji zwierzyny oraz zachowaniem najcenniejszych
rekordowych trofeów łowieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
31) w art. 43:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem
stałego pobytu za granicą, niebędący członkiem Polskiego Związku
Łowieckiego ale posiadający uprawnienia do wykonywania polowania w
innym kraju, może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 18, albo na podstawie zgody
ministra właściwego do spraw środowiska. Zgoda jest wydawana na
wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub w przypadku polowań w
obwodach zarządzanych na wniosek ich zarządców.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)

szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania polowania,

2)

wymagania dotyczące postępowania z bronią myśliwską,

3)

tryb rozstrzygania spornych strzałów,
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4)

wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego,

5)

wzór i sposób prowadzenia rejestru ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym,

6)

wzór protokołu z polowania zbiorowego,

7)

wzór zaświadczenia o przystrzelaniu broni,

8)

wzór świadectwa pochodzenia zwierzyny

– kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uwzględniając
istniejące polskie zwyczaje łowieckie, możliwość prowadzenia ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej oraz
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie żywnością.”;
32) po art. 43 dodaje się art. 43a–43g w brzmieniu:
„Art. 43a. 1. Polowanie z użyciem psa lub naganki odbywa się w okresie
od dnia l października do dnia 31 stycznia. Ograniczenie to nie dotyczy
polowania na ptactwo albo na drapieżniki oraz poszukiwania postrzałka z
udziałem psa.
2. Jeżeli dzień 1 października przypada na dzień następny po dniu wolnym
od pracy, okres polowań z użyciem psa lub z udziałem naganki rozpoczyna się
pierwszego dnia wolnego od pracy bezpośrednio przed dniem l października.
3. Jeżeli dzień 31 stycznia przypada na dzień poprzedzający dzień wolny
od pracy, okres polowań z użyciem psa lub z udziałem naganki kończy się
ostatniego dnia wolnego od pracy następującego bezpośrednio po dniu 31
stycznia.
4. Przez dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się
niedziele i święta określone w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) oraz soboty.
Art. 43b. 1. Poszukiwanie postrzałka w obwodzie łowieckim, w którym
myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się
pod warunkiem niezwłocznego, nie później jednak niż po upływie 12 godzin od
rozpoczęcia poszukiwań, zawiadomienia o tym dzierżawcy albo zarządcy
obwodu łowieckiego.
2. Poszukiwanie postrzałka na terenie niewchodzącym w skład obwodu
łowieckiego może odbywać się za zgodą władającego terenem i z zachowaniem
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szczególnych środków bezpieczeństwa. Zgoda władającego terenem może mieć
charakter jednorazowy, czasowy lub stały.
3. Dopuszcza się dochodzenie postrzałka z użyciem sztucznego źródła
światła nieprzytwierdzonego do broni.
Art. 43c. 1. Prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za jego
przeprowadzenie zgodnie z przepisami oraz w warunkach zapewniających
bezpieczeństwo uczestnikom polowania i otoczeniu.
2. Podczas polowania zbiorowego jego uczestnicy są obowiązani
podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie.
3. Jeżeli polecenia wydawane przez prowadzącego polowanie lub sposób
prowadzenia przez niego polowania są sprzeczne z obowiązującymi przepisami
lub mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników polowania lub otoczenia,
myśliwy może wycofać się z polowania zbiorowego, zawiadamiając o tym
prowadzącego polowanie.
Art. 43d. 1. Prowadzący polowanie nie dopuszcza lub wyklucza z
polowania osoby w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających.
2. W przypadku naruszenia zasad i warunków wykonywania polowania
prowadzący polowanie może stosować środki dyscyplinujące:
1)

upomnienie;

2)

wykluczenie z części lub całości polowania.
3. O naruszeniu zasad i warunków wykonywania polowania oraz

zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzący polowanie
powiadamia dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego na którym
odbywało się polowanie.
Art. 43e. 1. Na polowaniu zbiorowym:
1)

nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych; za strzał wzdłuż linii
myśliwych uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty
wiązki przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej
niż 10 m od stanowiska sąsiada;

2)

nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk
na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych, jeżeli
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odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie
zapewnia bezpieczeństwa;
3)

nie wolno zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach
terenu;

4)

po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą
lub siedzącą;

5)

oddanie strzału może nastąpić jedynie z pozycji stojącej; ograniczenie to
nie dotyczy strzałów oddawanych z ambon;

6)

oddanie strzału do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest
dopuszczalne na odległość nie większą niż 100 m;

7)

oddanie strzału do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalne,
z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40
m, a w przypadku polowania, o którym mowa w art. 4 ust. 5 pkt 2, na
odległość nie większą niż 80 m;

8)

oddanie strzału do zwierzyny płowej w miot może nastąpić tylko za zgodą
prowadzącego polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo;
zgoda taka nie jest wymagana podczas polowania, o którym mowa w art. 4
ust. 5 pkt 2;

9)

nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka
znajduje się w odległości mniejszej niż 150 m od myśliwego w terenie
otwartym i w odległości mniejszej niż 100 m w terenie leśnym;

10) wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub w kierunku
innych myśliwych, jeżeli strzał oddaje się w górę pod kątem nie
mniejszym niż 60°, a na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód;
11) oddanie strzału między poszczególnymi pędzeniami jest dopuszczalne, za
zgodą prowadzącego polowanie, tylko do postrzałka.
2. W razie nieszczęśliwego wypadku na polowaniu zbiorowym,
prowadzący polowanie przerywa polowanie w celu natychmiastowego
zorganizowania pomocy poszkodowanemu, a następnie:
1)

udziela pomocy poszkodowanemu;

2)

zawiadamia jednostkę Państwowego Ratownictwa Medycznego lub
wzywa lekarza oraz w razie potrzeby organizuje dla nich transport;
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3)

zabezpiecza miejsce i ślady wypadku;

4)

w miarę możliwości odtwarza okoliczności, w których zdarzył się
wypadek, ustala jego świadków i sporządza odręczny szkic sytuacyjny;

5)

sporządza protokół.
3. Jeżeli nieszczęśliwy wypadek na polowaniu zbiorowym powstał w

związku z użyciem broni, prowadzący polowanie, oprócz obowiązków
określonych w ust. 2, jest obowiązany:
1)

odebrać i zabezpieczyć broń sprawcy i poszkodowanego;

2)

niezwłocznie powiadomić o wypadku najbliższą jednostkę Policji;

3)

ustalić numery stanowisk, jakie w momencie zaistnienia wypadku
zajmowali myśliwi, i zabezpieczyć kartki z numerami stanowisk.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, sporządza się w trzech

egzemplarzach podpisanych przez prowadzącego polowanie oraz świadków
wypadku.
5. Protokół przekazuje się dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, również Policji.
Art. 43f. 1. Prowadzący polowanie lub wyznaczony przez niego myśliwy
przed rozpoczęciem polowania sporządza listę naganki, dokonuje odprawy
naganki, informuje o warunkach polowania, w szczególności o obowiązkach i
sposobie zachowania się podczas polowania, w tym używania psów i
dochodzenia postrzałków.
2. Prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za sporządzenie listy
myśliwych przed przystąpieniem do odprawy.
3. Prowadzący polowanie w trakcie odprawy myśliwych:
1)

informuje jaką zwierzynę i w jakiej ilości przewidziano do odstrzału;

2)

informuje, której osobie powierzono apteczkę;

3)

omawia przewidziane sygnały i obowiązujące zasady bezpieczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków terenowych i
atmosferycznych, oraz przekazuje inne uwagi dotyczące polowania;

4)

okazuje myśliwym uczestniczącym w polowaniu wszystkie psy, które
mogą brać udział w tym polowaniu;

5)

sprawdza dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu.
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4. Prowadzący polowanie, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia
polowania zbiorowego, sporządza protokół zawierający:
1)

numer lub numery obwodów łowieckich, w których odbyło się polowanie;

2)

datę odbycia polowania;

3)

godzinę rozpoczęcia i zakończenia polowania;

4)

listę uczestników polowania;

5)

wyszczególnienie gatunków zwierzyny przewidzianej do odstrzału;

6)

wyszczególnienie pozyskanej zwierzyny;

7)

sposób zagospodarowania pozyskanej zwierzyny;

8)

uwagi dotyczące przebiegu polowania.
5. Prowadzący polowanie przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 4,

dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
Art. 43g. 1. Dla tusz zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym
dzierżawca

albo

zarządca

obwodu

łowieckiego

wydaje

świadectwo

pochodzenia zwierzyny, będące drukiem ścisłego zarachowania.
2.

Świadectwo

pochodzenia

zwierzyny

wydaje

się

w

dwóch

egzemplarzach, z czego jeden dostarcza się osobie prowadzącej punkt skupu
wraz z tuszami pozyskanej zwierzyny, a drugi zatrzymuje dzierżawca albo
zarządca obwodu łowieckiego.
3. Świadectwo pochodzenia zwierzyny zawiera:
1)

oznaczenie dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, w którym
wykonywane było polowanie zbiorowe;

2)

miejsce i datę wystawienia;

3)

numer dokumentu;

4)

dane dotyczące zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym:

5)

a)

gatunek oraz płeć zwierzyny,

b)

datę oraz godzinę pozyskania;

miejsce pozyskania zwierzyny:
a)

numer obwodu łowieckiego,

b)

nadleśnictwo,

c)

województwo;
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6)

czytelny podpis osoby upoważnionej w imieniu dzierżawcy albo zarządcy
obwodu łowieckiego.”;

33) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Związku Łowieckiego,
określi, w drodze rozporządzenia, dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
jego części, okresy polowań na zwierzęta łowne, uwzględniając potrzebę
ochrony i utrzymania właściwego stanu populacji poszczególnych gatunków
zwierząt łownych oraz potrzebę ochrony lasów i użytków rolnych przed
szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta.”;
34) w art. 45 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, zagrażającego
trwałości lasów, nadleśniczy działający z upoważnienia dyrektora regionalnej
dyrekcji

Państwowego

zasięgnięciu

opinii

Gospodarstwa

Polskiego

Związku

Leśnego

Lasy

Łowieckiego

Państwowe
wydaje

po

decyzję

administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny, a w przypadku
obwodu będącego w zarządzie danego nadleśnictwa decyzję administracyjną
wydaje właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku
Łowieckiego.
2. Jeżeli dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego nie zrealizował
rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 60% określonej w tym
planie minimalnej liczby dzików, łosi, jeleni, danieli i saren zaplanowanych do
pozyskania w danym łowieckim roku gospodarczym, nadleśniczy działający z
upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe może wydać postanowienie o zastosowaniu odstrzału
zastępczego zwierzyny, kierując się rozmiarami szkód wyrządzonych przez te
zwierzęta. W przypadku obwodu będącego w zarządzie danego nadleśnictwa
postanowienie wydaje właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Koszty odstrzału zastępczego ponosi
dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.”;
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35) w art. 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych
korzyści.”;
36) w art. 48 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w
brzmieniu:
„7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, powstałe na
nieruchomościach,

na

których

ustanowiono

zakaz

wykonywania

polowania, o których mowa w art. 27b;”;
37) w art. 51 w pkt 7 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 8 i 9 w
brzmieniu:
„8) narusza zakaz, o którym mowa w art. 42 ust. 12,
9)

wbrew przepisom art. 42b ust. 1 nie dokonuje wymaganych wpisów w
rejestrze ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym”;

38) w art. 52:
a)

po pkt 3 dodaje się 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. 4, wywozi poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rekordowe trofea łowieckie,
3c) po upływie terminu określonego w decyzji, o której mowa w art. 42e
ust. 4, nie przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rekordowych trofeów łowieckich,”,

b)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sprawując

zarząd

z

ramienia

dzierżawcy,

a

w

obwodach

niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie
osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania;”,
c)

w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) powoduje

przekroczenie

zatwierdzonego

w

rocznym

planie

łowieckim maksymalnego pozyskania zwierzyny”;
39) w art. 53:
a)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) nie

posiadając

zezwolenia

zakłada

narzędzia

i

urządzenia

przeznaczone do łowienia, łapania lub zabijania zwierzyny albo
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wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji nie
dopuszczonej

do

celów

łowieckich

środków

i

materiałów

wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających,
sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub
rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków;”,
b)

w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) poluje nie posiadając upoważnienia, o którym mowa w art. 42 ust. 8”.

40) w art. 54:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku skazania za czyn wymieniony w art. 52 pkt 3b, sąd
może orzec przepadek rekordowych trofeów łowieckich.”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1 i 1a, może
dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 13b dodaje się art. 13ba w brzmieniu:
„Art. 13ba. Podatek rolny od gruntów wchodzących w skład obwodu
łowieckiego obniża się o wartość ustalonego dla danej gminy czynszu
dzierżawnego w przeliczeniu na 1 ha.”;

2)

w art. 13d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
pkt 8–12, a także w art. 13b i art. 13ba stosuje się z urzędu, a pozostałe
zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek
podatnika. Ulgę określoną w art. 13ba stosuje się z uwzględnieniem art. 31 ust.
4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1226, z późn. zm. 6)).”.
Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247
oraz z 2014 r. poz. 228 i 951.
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„2a. Podatek od nieruchomości gruntowych wchodzących w skład
obwodu łowieckiego obniża się o wartość ustalonego dla danej gminy czynszu
dzierżawnego w przeliczeniu na 1 ha. Organ podatkowy stosuje obniżenie z
urzędu z uwzględnieniem art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. –
Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm. 7)).”.
Art. 4. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z
2014 r. poz. 465) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Podatek leśny od lasów wchodzących w skład obwodu
łowieckiego obniża się o wartość ustalonego dla danej gminy czynszu
dzierżawnego w przeliczeniu na 1 ha.
2. Ulgę podatkową określoną w ust. 1 stosuje się z urzędu z
uwzględnieniem art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo
łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm. 8)).”.
Art. 5. Uchwały sejmików województw, wydane na podstawie art. 27 ust. l
ustawy zmienianej w art. l, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał
wydanych na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 21 stycznia 2016 r.
Art. 6. Roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc do
końca okresu, na jaki zostały sporządzone.
Art. 7. Umowy dzierżawy obwodów łowieckich zawarte przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy obowiązują na okres na jaki zostały zawarte, jednak nie
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
Art. 8. 1. Ustalona na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy kategoria obwodu łowieckiego zachowuje moc,
przez okres obowiązywania umów dzierżaw obwodów łowieckich, zawartych przed

7)

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247
oraz z 2014 r. poz. 228 i 951.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247
oraz z 2014 r. poz. 228 i 951.
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dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w art. 25b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.
2. W przypadku zmiany dotychczasowych granic obwodu łowieckiego na mocy
uchwały wydanej na podstawie art. 27 ust. l ustawy zmienianej w art. l, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, obwód ten uznaje się za zaliczony do kategorii, do której
dotychczas zaliczona była większość jego obszaru.
Art. 9. 1. Umundurowanie, oznaki służbowe, odznaki służbowe i legitymacje
strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także oznaki i legitymacje strażnika
łowieckiego, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, mogą
być stosowane do wyczerpania zapasów.
2. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażnicy łowieccy spełniający
wymogi kwalifikacji zawodowych określone w przepisach dotychczasowych
zachowują dotychczas zajmowane stanowisko.
Art. 10. Do dnia 31 grudnia 2024 r. dopuszcza się używanie amunicji śrutowej
ołowianej do wykonywania polowania poza obszarami bagien, torfowisk oraz
naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych.
Art. 11. 1. Polski Związek Łowiecki jest obowiązany do złożenia wniosku o
zatwierdzenie statutu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
2. Statut Polskiego Związku Łowieckiego, obowiązujący w dniu wejścia w
życie niniejszej ustawy, zachowuje moc do dnia zatwierdzenia nowego statutu,
jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5, art.
8 ust. 4, art. 41, art. 42e, art. 43 ust. 3 i art. 44 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 26, art. 41, art. 42c ust. 5, art. 42e ust.
5, art. 43 ust. 3 i art. 44 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie dłużej niż rok od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 13. 1. Przepisy art. 28 ust. 3a oraz art. 29a ust. 2a pkt l ustawy zmienianej
w art. l stosuje się od dnia l kwietnia 2016 r.
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2. Przepisy art. 42 ust. 8m ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 10 stosuje się od
dnia 1 stycznia 2020 r.
Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie dotyczącym art. 30 ust. 3 i art. 31 ust. 3–5 oraz
art. 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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