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W związku z Pana pismem z dnia 04.03.2021r. dotyczącym rekomendacji w zakresie 

sporządzania RPŁ na sezon 2021/2022 zwracamy się do Pana z prośbą o wstrzymanie realizacji 

powyższych zaleceń wydanych nadleśniczym RDLP Wrocław. Prośba nasza wynika z przepisów 

prawa łowieckiego i rozporządzeń w tym zakresie oraz faktycznych działań dzierżawców obwodów 

łowieckich, które pozwalamy sobie przytoczyć poniżej:  

 

I. Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (z póź. zm., tekst jednolity Dz.U 

2020 poz. 1683, 2320)  

 

Art. 8 ust. 2: Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o RPŁ i WŁPH 

 

Art. 8a ust. 1: RPŁ jest sporządzany na okres od dnia 01 kwietnia do dnia 31 marca roku 

następnego (łowiecki rok gospodarczy),  w szczególności  na podstawie inwentaryzacji zwierzyny. 

 

Art. 8a ust. 2: Inwentaryzacja jest sporządzana przez dzierżawców albo zarządców obwodów 

łowieckich (…) 

 

Art. 11 ust. 3: Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich ,wójtowie (burmistrzowie, prezydenci 

miast) i nadleśniczowie PGL LP współdziałają z sobą w sprawach związanych ze zwalczaniem 

chorób zakaźnych zwierząt (…) oraz z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności 

w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny 

 

Art. 29a ust. 1: Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego w szczególności powinna zawierać: 

(…) 

Pkt 6) Zasady wykonywania odstrzału zastępczego 

(…) 

 

Art. 29a ust. 2a: Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania 

terminów wypowiedzenia: 

Pkt 1) po zasięgnięciu opinii PZŁ oraz na wniosek PZŁ (…) w przypadku nieusprawiedliwionego 

niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego RPŁ na poziomie co najmniej 80 % 

określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania (…) 
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Art. 30 ust. 1: W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania RPŁ dzierżawcy są 

zobowiązani do udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną 

 

Art. 45 ust. 1: W przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, zagrażającej trwałości lasów, 

nadleśniczy działający z upoważnienia Dyrektora RDLP po zasięgnięciu opinii PZŁ wydaje decyzję 

administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub 

odstrzału redukcyjnego zwierzyny 

 

Art.45 ust. 2 Jeżeli dzierżawca nie realizuje RPŁ w zakresie pozyskania nadleśniczy  działający z 

upoważnienia Dyrektora RDLP wydaje postanowienie o zastosowanie odstrzału zastępczego 

zwierzyny, według zasad określonych w umowie dzierżawy obwodu łowieckiego 

 

 

II. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie trybu 

składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów 

oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. 2021 poz. 139) 

  

§ 4 Oceny dzierżawcy  dokonuje się według kryteriów i przypisanych im wartości punktowych: 

 

Pkt 1) wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny grubej, z 

wyłączeniem dzików, w obwodzie łowieckim, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu 

łowieckiego (średnia, z uwzględnieniem ubytków zwierzyny grubej, wyrażona w procentach z 

ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych albo ze wszystkich łowieckich lat gospodarczych, 

jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi obwód łowiecki przez okres krótszy niż trzy łowieckie 

lata gospodarcze), w przedziale:  

a) 90–110% – 10 pkt,  

b) 85–89% – 7 pkt,  

c) 80–84% – 5 pkt,  

d) 1–79% oraz powyżej 110% – 0  

 

Pkt 2) wykonanie rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania dzików w obwodzie 

łowieckim, którego dotyczy wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego (średnia, z uwzględnieniem 

ubytków zwierzyny grubej, wyrażona w procentach z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych 

albo ze wszystkich łowieckich lat gospodarczych, jeżeli dotychczasowy dzierżawca dzierżawi 

obwód łowiecki przez okres krótszy niż trzy łowieckie lata gospodarcze), w przedziale:  

a) powyżej 100% – 12 pkt,  

b) 90–100% – 10 pkt,  

c) 80–89% – 7 pkt,  

d) 1–79% – 0 pkt; 

 

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy prawa nie widzimy faktycznych podstaw, aby 

nadleśniczy, wykonując rekomendację Dyrektora, nakazywał dzierżawcom sporządzanie RPŁ  

w zakresie pozyskania  zgonie z poleceniem dyrektora, a nie na podstawie przepisów regulujących 

ten temat tj. inwentaryzacji, założeń WŁPH oraz innych przepisów związanych z ASF. Przyjęcie 

rekomendacji tworzy realne ryzyko niewykonania planów pozyskania, w naszej ocenie  

w szczególności dzików i jeleni, co może skutkować w przypadku dzierżawców potencjalnymi 

problemami związanymi z dzierżawą obwodów łowieckich. A jak wynika z powyższych 

uregulowań Nadleśnictwa mają narzędzia prawne mogące zmusić dzierżawcę do zwiększonego 

pozyskania. Nie zaprzeczalnym jest, że dzierżawcy są bardzo zainteresowani pozyskiwaniem 

dzików chociażby z powodu otrzymywania rekompensaty za każdego pozyskanego dzika (zgodnie 

z Rozporządzeniem MRiRW od 01.01.2021 za odstrzał dzika innego niż dorosłe samice – poza 

odstrzałem sanitarnym – dzierżawcom lub zarządcom obwodu wypłacane ma być 350zł brutto). 

 



Jednocześnie zapewniamy Pana, iż dzierżawcy dokładają wszelkich starań aby realizować 

założenia RPŁ, a także Rządowego Zespołu Kryzysowego w związku z ASF (kiedy to odstrzał 

sanitarny ma pierwszeństwo w realizacji przed RPŁ), ponosząc  przy tym olbrzymie koszty z tym 

związane i jednocześnie ponosząc konsekwencje związane z różnymi ograniczeniami 

obowiązującymi na terenie RP z powodu pandemii COVID-19, jak np. brak możliwości 

wykonywania polowań zbiorowych, które – jak praktyka wskazuje – są najefektywniejszym 

polowaniem w odniesieniu do realizacji RPŁ. Zapewniamy również Pana że dzierżawcy obwodów  

łowieckich dołożą wszelkich starań aby zrealizować plany pozyskania, następnie je zwiększyć i 

przekroczyć, ale to musi się odbywać na zasadzie współpracy i porozumienia o co bardzo 

apelujemy. Z naszej strony zapewniamy Pana, że Zarządy Okręgowe PZŁ są w pełni zaangażowane 

w ten temat i są stałej gotowości na wszelkie dyskusje pozwalające na odnalezienie wspólnej nici 

porozumienia w tym niełatwym temacie. 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem – Darz Bór! 
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