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NOWA PROCEDURA
DZIERŻAWY OBWODÓW ŁOWIECKICH
Krzysztof Roślik

W dniu 29 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie
trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny
tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. poz. 139).

R

ozporządzenie określa procedury dzierżawy obwodów
łowieckich, których obowiązujące umowy dzierżawy

wygasają oraz zasady dzierżawy nowo utworzonych obwodów łowieckich.
Jak zapewnia ministerstwo – celem rozporządzenia jest
zapewnienie możliwości dzierżawy obwodów łowieckich
tym dzierżawcom, którzy dają najwyższe gwarancje właści-

wego realizowania przez nich ustawowo nałożonych zadań,
a określone w rozporządzeniu kryteria oceny zostały ustalone
w taki sposób, aby możliwe było dokonanie kompleksowej,
rzetelnej i pozbawionej uznaniowości oceny wnioskodawców.
Uprzednio – Sejmik Województwa Lubuskiego na swo-

maksymalnej liczby punktów (czyli 26 z 40 pkt.), obwód

jej sesji w dniu 23 listopada 2020 roku, podjął uchwałę

wydzierżawia się temu dzierżawcy – bez rozpatrywania

w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody

pozostałych wniosków.

łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kate-

Ledwo nowe przepisy weszły w życie, a już zostały oprote-

gorii. Uchwała Sejmiku została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego pod poz. 2933.

stowane. Swoje niezadowolenie wyraziło m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Organizacji

Wnioskodawców oceni co najmniej trzyosobowa komi-

Rolniczych, które „nie zgadza się na rozdawanie za darmo

sja, powołana przez właściwy Zarząd Okręgowy Polskiego

pól dla obwodów łowieckich”. Związkowcy apelują o unie-

Związku Łowieckiego. W pracach komisji może też uczest-

ważnienie rozporządzenia i podjęcie działań w celu szybkie-

niczyć przedstawiciel starosty lub dyrektora Regionalnej

go zreformowania gospodarki łowieckiej w naszym kraju.

Dyrekcji Lasów Państwowych oraz izby rolniczej.

O potrzebie ustanowienia faktycznego nadzoru nad kołami

Nowe przepisy stawiają w uprzywilejowanej pozycji do-

łowieckimi apelował uprzednio Zarząd Krajowej Rady Izb

tychczasowych dzierżawców. Pod uwagę będzie brane wy-

Rolniczych, występując do Ministra Klimatu i Środowiska

konanie planu pozyskania zwierzyny grubej – za trzy ostatnie

o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w zakresie

sezony łowieckie, relacje z rolnikami, liczba członków koła

nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powia-

przypadająca na powierzchnię obwodu, posiadanie poletek

towych oraz unormowanie kwestii szacowania szkód ło-

łowieckich, a także zatrudnienie albo powołanie strażnika

wieckich w przypadkach, gdy koła łowieckie odmawiają

łowieckiego w kole.

szacowania lub celowo je opóźniają.

Rozporządzenie przewiduje, że w pierwszej kolejności dokonuje się oceny dotychczasowego dzierżawcy,
a w przypadku otrzymania przez niego co najmniej 65%

NOWE ROZPORZĄDZENIE NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA SIĘ OD DECYZJI KOMISJI OCENIAJĄCEJ
ZŁOŻONE WNIOSKI.

37

