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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 9 maja 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych 
i rocznych planów łowieckich. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 
713 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72) zarządza się, co nastę
puje: 

Rozdział 1 

Wieloletni łowiecki plan hodowlany 

§ 1. 1. Wieloletni łowiecki plan hodowlany, zwany 
dalej "planem wieloletnim", sporządza się na dziesięć 
lat, uwzględniając cele i zadania łowiectwa, z zastrze
żeniem ust. 3. 

2. Sporządzenie planu wieloletniego powinno być 
poprzedzone analizą wykonania zadań z poprzedniego 
dziesięciolecia i uwzględniać wnioski wynikające z tej 
analizy. 

3. Pierwsze plany wieloletnie sporządza się na okres 
od dnia 1 kwietnia 1998 r. do dnia 31 marca 2007 r. 

§ 2. 1. Plan wieloletni sporządza się dla sąsiadują
cych ze sobą obwodów łowieckich o zbliżonych warun
kach przyrodniczych, zwanych dalej "rejonem hodow
lanym" .. 

2. Rejon hodowlany powinien zamykać się w grani
cach obwodów, o których mowa w ust. 1. 

3. Rejon hodowlany nie powinien być większy niż 
terytorialny zasięg działania regionalnej dyrekcji Pań
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

§ 3. Plan wieloletni składa się z części: 

1) ogólnej, 

2) szczegółowej, 

3) końcowej. 

§ 4. W części ogólnej planu wieloletniego ujmuje się: 

1) sporządzającego plan wieloletni, 

2) województwo i numer obwodu łowieckiego, 

3) nazwę nadleśnictwa, 

4) powierzchnię rejonu hodowlanego w ha, w tym po
wierzchnię lasów i powierzchnię gruntów rolnych, 
z podaniem ich charakterystyki, 

5) gatunki zwierząt łownych występujące w rejonie 
hodowlanym, w tym najliczniejsze, 

6) ocenę zwierzyny płowej ze wskazaniem wieku i płci, 

7) występowanie zwierząt drapieżnych, 

8) ocenę ruchu osób, 

9) rozmiar kłusownictwa, w tym możliwości przeciw
działania kłusownictwu, 

10) występowanie i rozmiar szkód wyrządzanych przez 
zwierzęta łowne. 

§ 5. W części szczegółowej planu wieloletniego uj
muje się: 

1) liczebność gatunków zwierząt łownych, z poda
niem wieku i płci zwierzyny grubej, 

2) stan zagospodarowania rejonu hodowlanego pod 
względem lokalizacji, ilości lub powierzchni: urzą
dzeń związanych z prowadzeniem gospodarki ło
wieckiej, nasadzeń wzbogacających naturalną ba
zę żerową, osłon stałych i okresowych, wód po
wierzchniowych istotnych z punktu widzenia go
spodarki łowieckiej i ich charakterystykę, ciągów 
ekologicznych, użytków ekologicznych. 

§ 6. W części końcowej planu wieloletniego ujmuje 
się: 

1) program zadań i prac zagospodarowania rejonu 
hodowlanego mających na celu uzyskanie opty
malnych warunków prowadzenia gospodarki ło
wieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem popra
wy warunków bytowania zwierząt łownych, w tym 
zwiększania naturalnej bazy żerowej, 

2) gatunki zwierząt łownych, które ze względu na wa
runki przyrodnicze rejonu hodowlanego powinny 
występować licznie, zwane dalej "gatunkami pożą
danymi", oraz tych, których populacja powinna 
być ograniczona, zwane dalej "gatunkami niepożą
danymi", wraz z podaniem przyczyn ograniczenia 
ich populacji, 

3) ilościowy i jakościowy plan pozyskania zwierząt 
łownych, ze szczególnym uwzględnieniem gatun
ków pożądanych i gatunków niepożądanych 
w okresie planowania, z podziałem na poszczegól
ne obwody łowieckie, uwzględniając ustalony jako 
optymalny poziom liczebności i jakości danego ga
tunku na koniec okresu planowania oraz w po
szczególnych latach, 
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4) dane inwentaryzacyjne i planowane przyrosty oraz 
przyjęte metody osiągnięcia stanu docelowego 
zwierząt łownych i zasady ich stosowania w po
szczególnych latach. 

§ 7. Przy sporządzaniu planów wieloletnich doko
nuje się charakterystyki tworzących rejon hodowlany 
obwodów łowieckich jako: 

1) bardzo dobre, 

2) dobre, 

3) średnie, 

4) słabe, 

5) bardzo słabe. 

Rozdział 2 

Roczny plan łowiecki 

§ 8. 1. Roczny plan łowiecki, zwany dalej "planem 
rocznym", sporządza się na dwanaście kolejnych mie
sięcy od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca, uwzględnia
jąc ustalenia planu wieloletniego. 

2. W planie rocznym uwzględnia się: 

1) zadania w zakresie: poprawy warunków bytowania 
zwierząt łownych, dokarmiania, budowy urządzeń 
związanych z prowadzeniem gospodarki łowiec
kiej, zasilania populacji, pozyskania - ze wskaza
niem sposobu - zwierząt łownych, ochrony przy
rody, 

2) liczebność i jakość zwierząt łownych, strukturę 
płciową i wiekową populacji, przyrost naturalny, 
szkody w lasach oraz uprawach i płodach rolnych 
wyrządzone przez zwierzęta łowne. 

§ 9. 1. Plan roczny zawiera: 

1) dane ogólne: okres, nazwę i adres dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckiego, nazwę i adres re
gionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, nazwę i adres nadle
śnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego La
sy Państwowe, województwo, numer obwodu ło
wieckiego, powierzchnię obwodu łowieckiego 
w ha, procentowy udział gruntów leśnych, 

2) dane o wykonaniu poprzedniego planu rocznego, 

3) zadania do realizacji, 

4) datę i podpis dzierżawcy lub zarządcy obwodu ło
wieckiego, 

5) datę i podpis zatwierdzającego. 

2. Dane i zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 
wykazuje się w odrębnych pozycjach uwzględniają
cych: 

1) zagospodarowanie obwodu łowieckiego, w tym: 
liczbę i rodzaj urządzeń związanych z prowadze-

niem gospodarki łowieckiej, powierzchnię wzbo
gacającą naturalną bazę żerową dla zwierzyny łow
nej, ilość i rodzaj karmy, 

2) rozmiar szkód łowieckich, 

3) dane ekonomiczne z podziałem na: przychody z go
spodarki łowieckiej i koszty gospodarki łowieckiej, 

4) ifość zwierząt łownych pozyskanych w drodze od
strzałów - według gatunków i w sztukach, a wod
niesieniu do pozyskanej zwierzyny grubej - rów
nież w kilogramach, 

5) ilość zwierząt łownych pozyskanych w drodze odło
wów - według gatunków i w sztukach, 

6) ilość stwierdzonych ubytków zwierząt łownych z in
nych przyczyn niż wymienione w pkt 4 i 5 - we
dług gatunków i w sztukach, 

7) dokonane zasiedlenia, 

8) liczebność zwierząt łownych na koniec okresu spra
wozdawczego, z wyszczególnieniem gatunków po
żądanych i niepożądanych i ze wskazaniem zasto
sowanej metody inwentaryzacji, 

9) uwagi. 

§ 10. 1. Dzierżawca obwodu łowieckiego składa 
plan roczny do zatwierdzenia właściwemu nadleśni
czemu, a zarządca obwodu łowieckiego - właściwe
mu regionalnemu dyrektorowi Państwowego Gospo
darstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

2. Jeżeli w skład obwodu wchodzą tereny dwu lub 
więcej nadleśnictw, plan roczny zatwierdza nadleśni
czy nadleśnictwa, którego terytorialny zasięg działania 
obejmuje największą część obwodu łowieckiego. 

§ 11. 1. Plan roczny ustalony na dany rok, opinio
wany przez zarząd gminy, dzierżawca lub zarządca ob
wodu łowieckiego przedstawia do zatwierdzenia w ter
minie do dnia 15 kwietnia. 

2. Zatwierdzenie planu rocznego następuje po 
przedłożeniu informacji z realizacji planu rocznego 
z roku poprzedniego i po rozliczeniu znaków do znako
wania tusz łosi, jeleni, danieli, muflonów, saren, dzi
ków i spreparowanych poroży zwierzyny. 

3. Zatwierdzenie planu rocznego następuje do dnia 
30 kwietnia. 

Rozdział 3 

Przepis końcowy 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: 

S. Żelichowski 


