
Wyciąg z noweli ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22.03.2018r
(najważniejsze zagadnienia)

 
 
„Art.  8a. 3. W sporządzaniu inwentaryzacji  zwierzyny mogą brać udział  właściwi
nadleśniczowie  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe  oraz
przedstawiciel  właściwej  izby  rolniczej.  Dzierżawca  albo  zarządca  obwodu
łowieckiego  zawiadamia  właściwych  nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa
Leśnego  Lasy  Państwowe  oraz  właściwą  izbę  rolniczą  o  miejscu  i  terminie
sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej
izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji.”

„Art. 27. 1. Podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do
kategorii,  o których mowa w art.  26a ust.  1,  a także zmiany granic obwodu lub
zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik
województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.
2. Podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich
do poszczególnych kategorii   dokonane przed dniem wejścia  w życie  niniejszej
ustawy zachowują ważność do dnia wejścia w życie pierwszych uchwał, o których
mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2020 r.”

„Art. 8. 1. Umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w
życie niniejszej ustawy obowiązują do dnia utraty ważności podziałów województw
na obwody łowieckie dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”

„Art.  27b.  1. Będący  osobą  fizyczną  właściciel  albo  użytkownik  wieczysty
nieruchomości  wchodzącej  w  skład  obwodu  łowieckiego  może  złożyć
oświadczenie  o  zakazie  wykonywania  polowania  na  tej  nieruchomości  w
formie pisemnej.

3. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie o
zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie
pisemnej,  jednak  nie  wcześniej  niż  po  zakończeniu  łowieckiego  roku
gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania
polowania.
4. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o
zakazie  wykonywania  polowania  składa  się  przed  starostą.  Starosta  jest
zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela
albo  użytkownika  wieczystego  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  obwodu
łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.”

„Art. 29a. 2a:
1)  po  zasięgnięciu  opinii  Polskiego  Związku  Łowieckiego  albo  na  wniosek
Polskiego  Związku  Łowieckiego  lub  na  wniosek  właściwej  izby  rolniczej  –  w
przypadku  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  łowieckich  lat  gospodarczych;”;  (dotyczy
przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy obwodu)



 „Art. 32a. 1. Organami Polskiego Związku Łowieckiego są: 
1)  Krajowy  Zjazd  Delegatów  Polskiego  Związku  Łowieckiego,  jako  najwyższa
władza Polskiego Związku Łowieckiego, który ustala kierunki działania Polskiego
Związku Łowieckiego oraz realizuje inne zadania przewidziane statutem;
2)  Naczelna  Rada  Łowiecka,  do  zadań  której  należy  nadzór  nad  działalnością
Zarządu Głównego oraz realizacja innych zadań przewidzianych statutem;
3)  Zarząd  Główny  jako  organ  zarządzający  i  reprezentujący  Polski  Związek
Łowiecki  na  zewnątrz,  nadzorujący  działalność  zarządów  okręgowych,  a  także
realizujący inne zadania przewidziane statutem;
4)  Główny  Sąd  Łowiecki  i  okręgowe  sądy  łowieckie  jako  organy  orzekające  w
postępowaniu dyscyplinarnym;
5) Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni jako organy
prowadzące dochodzenia dyscyplinarne;
6) Kapituła Odznaczeń Łowieckich jako organ nadający odznaczenia łowieckie;
7)  okręgowe  zjazdy  delegatów  Polskiego  Związku  Łowieckiego,  które  realizują
zadania przewidziane statutem;
8) zarządy okręgowe jako organy terenowe Zarządu Głównego.
2. Kadencja organów Polskiego Związku Łowieckiego, o których mowa w ust. 1 pkt
1, 2 i 4–7, trwa 5 lat.  Członkiem organów Polskiego Związku Łowieckiego, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7, można być nie dłużej niż przez dwie
rozpoczęte kadencje. Z chwilą objęcia funkcji w organie Polskiego Związku
Łowieckiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7, na drugą kadencję osoba
taka traci prawo do bycia ponownie wybraną albo powołaną do tego organu.”

„Art.  33.  2a.  W  przypadku  likwidacji  koła  łowieckiego,  gdy  majątek  koła
łowieckiego  nie  jest  wystarczający  na  pokrycie  zobowiązań  koła  z  tytułu
odszkodowań,  o  których  mowa w art.  46  ust.  1,  Polski  Związek  Łowiecki
odpowiada za te zobowiązania koła łowieckiego. 
2b. W przypadku uchybienia przez koło łowieckie terminowi, o którym mowa
w art. 46c ust. 8 lub art. 46e ust. 3, Polski Związek Łowiecki ponosi solidarną
odpowiedzialność za zobowiązania tego koła z tytułu odszkodowań, o których
mowa w art. 46 ust. 1. 
2c.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  2a,  Polskiemu  Związkowi
Łowieckiemu przysługuje  roszczenie  regresowe do  członków zarządu koła
łowieckiego.  Członek  zarządu  koła  łowieckiego  może  się  uwolnić  od
odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wykaże, że nie
ponosi  winy  za  niewywiązanie  się  przez  koło  łowieckie  z  zobowiązania  z
tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1
2d.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  2b,  Polskiemu  Związkowi
Łowieckiemu przysługuje roszczenie regresowe do koła łowieckiego.”,

„Art.  33a.  1a.  Pierwszeństwo  w  przyjęciu  do  koła  łowieckiego  ma  członek
Polskiego Związku Łowieckiego zamieszkały na terenie dzierżawionego przez
to koło obwodu łowieckiego.
 1b.  Przepisu  ust.  1a  nie  stosuje  się  w  przypadku,  gdy  co  najmniej  50%
członków danego koła łowieckiego stanowią osoby zamieszkałe na terenie
dzierżawionym przez to koło obwodów łowieckich.”



„Art.  33c. 1. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład
zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba: 
1) będąca członkiem Polskiego Związku Łowieckiego;
2) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub  przestępstwo  skarbowe  lub  nie  była  ukarana  w  postępowaniu
dyscyplinarnym;
3) w przypadku zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej – będąca członkiem
danego koła łowieckiego.
2.  W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego nie może wchodzić osoba
zatrudniona  w  organach  administracji  publicznej  na  stanowisku  związanym  ze
sprawowaniem nadzoru nad działalnością Polskiego Związku  Łowieckiego.
Art. 33d. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład
zarządu koła łowieckiego lub komisji  rewizyjnej  nie  może wchodzić osoba
urodzona  przed  dniem  1  sierpnia  1972  r.,  która  była  pracownikiem,
funkcjonariuszem  lub  żołnierzem  organów  bezpieczeństwa  państwa,  o
których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 369), w okresie od dnia 22 lipca 1944
r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami.”

„Art. 42aa. Zabrania się:; 
13) strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań
publicznych  w  czasie  ich  trwania  lub  w  odległości  mniejszej  niż  150  m od
zabudowań mieszkalnych;
15) wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku
życia.
Art. 42ab. 
1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje – co najmniej na 14
dni  przed  planowanym  terminem  rozpoczęcia  polowania  zbiorowego  –  wójtom
(burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa
Leśnego  Lasy  Państwowe,  właściwym  ze  względu  na  miejsce  wykonywania
polowania,  informację  w  postaci  papierowej  lub  elektronicznej  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 przez obwieszczenie i na
stronie internetowej urzędu gminy.
3.  Właściciel,  posiadacz lub zarządca gruntu,  w terminie nie krótszym niż 3 dni
przed  planowanym  terminem  rozpoczęcia  polowania  zbiorowego,  może  zgłosić
sprzeciw  wraz  z  uzasadnieniem  do  właściwego  wójta  (burmistrza,  prezydenta
miasta).  Sprzeciw  może  dotyczyć  polowania  organizowanego  w  terminie
wskazanym zgodnie  z  ust.  2.  W sprzeciwie  właściciel,  posiadacz  lub  zarządca
gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu,  a w
przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
4.  Wójt  (burmistrz,  prezydent  miasta)  zawiadamia  niezwłocznie  dzierżawcę  lub
zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez  właściciela,  posiadacza albo
zarządcę  gruntu  sprzeciwie  do  organizowanego  polowania  zbiorowego,
przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.



5.  Dzierżawca  albo  zarządca  obwodu  łowieckiego  przy  organizacji  polowania
zbiorowego uwzględnia  sprzeciw,  gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało
bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
6.  Dzierżawca  albo  zarządca  obwodu  łowieckiego  obowiązany  jest  przed
planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar
tego polowania tablicami ostrzegawczymi.”

„Art.  42b.  1.  Termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  oraz  jednoznaczne  określenie
miejsca  wykonywania  polowania  indywidualnego,  imię  i  nazwisko  myśliwego,
numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, ilość i gatunek
pozyskanej  zwierzyny  oraz  liczba  wszystkich  oddanych  strzałów  do  zwierzyny
grubej podlega wpisowi w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym,
którą  są  obowiązani  prowadzić  dzierżawcy  i  zarządcy  obwodów  łowieckich,  w
postaci papierowej lub elektronicznej, dla każdego obwodu.”, 

„Art.  42b.  1d.  Książka  ewidencji  pobytu  na  polowaniu  indywidualnym  podlega
udostępnieniu  wszystkim  zainteresowanym  na  ich  wniosek,  w  zakresie
obejmującym następujące  informacje:  termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  oraz
jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a
także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. 
1e.  Dzierżawca  albo  zarządca  obwodu  łowieckiego  jest  obowiązany  przekazać
właściwemu  nadleśniczemu  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy
Państwowe  i  wójtowi  (burmistrzowi,  prezydentowi  miasta)  informację  w  postaci
papierowej lub elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu
na  polowaniu  indywidualnym.  Wójt  (burmistrz,  prezydent  miasta)  podaje
niezwłocznie  do publicznej  wiadomości,  w sposób zwyczajowo przyjęty  w
danej  gminie  oraz  przez  obwieszczenie  i  na  stronie  internetowej  urzędu
gminy,  informację  o  miejscu  przechowywania  książki  ewidencji  pobytu  na
polowaniu  indywidualnym  oraz  o  sposobie  udostępniania  informacji
zawartych  w  książce  ewidencji  pobytu  na  polowaniu  indywidualnym  i  ich
zakresie.”; 

„Art.  46.  1.  Dzierżawca  lub  zarządca  obwodu  łowieckiego  jest  obowiązany  do
wynagradzania szkód wyrządzonych: 
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
2.  Szacowania  szkód,  o  których  mowa  w  ust.  1,  a  także  ustalania  wysokości
odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1)  przedstawiciela  gminy  właściwej  ze  względu na  miejsce  wystąpienia  szkody,
zwanego  dalej  „przedstawicielem  gminy”,  którym  jest:  a)  przedstawiciel  organu
wykonawczego  jednostki  pomocniczej  tej  gminy  –  jeżeli  jednostka  pomocnicza
została  utworzona,  b)  przedstawiciel  organu  wykonawczego  tej  gminy  –  jeżeli
jednostka  pomocnicza  nie  została  utworzona,  c)  przedstawiciel  organu
wykonawczego  gminy  lub  organu  wykonawczego  jednostki  pomocniczej  gminy
właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona –
jeżeli  szkoda  wystąpiła  na  obszarze  więcej  niż  jednej  gminy  lub  jednostki
pomocniczej gminy;
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3)  właściciela  albo  posiadacza  gruntów  rolnych,  na  terenie  których  wystąpiła
szkoda.



3.  Wniosek  o  szacowanie  szkód,  o  których  mowa  w  ust.  1,  w  tym  ustalenie
wysokości  odszkodowania,  właściciel  albo posiadacz gruntów rolnych składa do
organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko
albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu
właściciela  albo posiadacza gruntów rolnych;  2)  wskazanie  miejsca wystąpienia
szkody; 3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. 5. Wniosek, o
którym  mowa  w  ust.  3,  składa  się  w  terminie  umożliwiającym  dokonanie
szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.Odszkodowanie nie przysługuje.”
„7)  za  szkody,  o  których  mowa  w  art.  46  ust.  1,  powstałe  na
nieruchomościach,  w  odniesieniu  do  których  właściciel  albo  użytkownik
wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym
mowa  w  art.  27b  ust.  1 –  do  dnia  następującego  po  dniu:  a)  w  którym
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo b) w którym
organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do
spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział
się  o  wygaśnięciu  zakazu  wykonywania  polowania  albo  c)  zawiadomienia  o
cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do
wydzierżawienia  obwodu  łowieckiego  albo  ministra  właściwego  do  spraw
środowiska.”; 

„Art. 29. 2. Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 10 lat.”

(Z ustawy została w dniu17.01.2018 wykreślona druga część tego ustępu o 
brzmieniu :Po upływie tego okresu dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje 
pierszeństwo w zawarciu umowy dzierżawy na dalszy okres)

„W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839
oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) w art. 15 w ust. 4 wyrazy „art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2”
zastępuje się wyrazami „art. 10 ust. 2 pkt 1–3”. 

Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2
pkt  1–3  obowiązana  jest  raz  na  5  lat  przedstawić  właściwemu  organowi  Policji
orzeczenia lekarskie i  psychologiczne,  o których mowa w ust.  3,  wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.” 
(Z treści tego zapisu wynika że badania o których mowa wyżej odbywać się będą
między 2.01. a 31.03. 2023r)


