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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie rocznych planów ∏owieckich i wieloletnich ∏owieckich planów hodowlanych.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady:

1) sporzàdzania rocznych planów ∏owieckich;

2) zatwierdzania rocznych planów ∏owieckich;

3) sporzàdzania wieloletnich ∏owieckich planów ho-
dowlanych.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „zwierzy-
nie p∏owej”, „zwierzynie grubej” oraz „drapie˝nikach”,
nale˝y przez to rozumieç odpowiednio zwierzyn´ p∏o-
wà, zwierzyn´ grubà oraz drapie˝niki, o których mowa
w § 3 pkt 13, 13a i 14 rozporzàdzenia Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i wa-
runków wykonywania polowania oraz obowiàzku zna-
kowania (Dz. U. Nr 35, poz. 215, z 1999 r. Nr 3, poz. 19
oraz z 2002 r. Nr 13, poz. 127).

§ 2. Roczny plan ∏owiecki, zwany dalej „planem
rocznym”, sporzàdza si´ na okres od dnia 1 kwietnia do
dnia 31 marca roku nast´pnego, zwany dalej „rokiem
gospodarczym”.

§ 3. 1. W planie rocznym zamieszcza si´:

1) dane ogólne:
a) numer obwodu ∏owieckiego, jego powierzchni´

wyra˝onà w hektarach oraz procentowy udzia∏
gruntów leÊnych,

b) nazw´ województwa i powiatu, nazw´ i adres
siedziby nadleÊnictwa i regionalnej dyrekcji Paƒ-
stwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe, w której jest po∏o˝ony obwód ∏owiecki,
oraz nazw´ i adres dzier˝awcy lub zarzàdcy ob-
wodu ∏owieckiego,

c) dat´ sporzàdzenia planu rocznego oraz roku go-
spodarczego, na jaki zosta∏ on sporzàdzony,

d) imi´, nazwisko oraz podpis osoby sporzàdzajà-
cej plan;

2) dane dotyczàce zagospodarowania obwodu ∏o-
wieckiego oraz szkód ∏owieckich:
a) liczb´ osób zatrudnionych w celu wykonywania

zadaƒ z zakresu gospodarki ∏owieckiej,
b) liczb´ urzàdzeƒ zwiàzanych z prowadzeniem go-

spodarki ∏owieckiej, z podzia∏em na ich rodzaje,
c) liczb´ i d∏ugoÊç pasów zaporowych,

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
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d) powierzchni´ obszarów obsianych lub obsadzo-
nych roÊlinami stanowiàcymi ˝er dla zwierzyny
na pniu (poletek ∏owieckich) oraz zagospodaro-
wanych ∏àk ÊródleÊnych i przyleÊnych,

e) iloÊç i rodzaj karmy oraz iloÊç soli podawanej
zwierzynie,

f)  powierzchni´ zredukowanà upraw rolnych
uszkodzonych przez zwierz´ta ∏owne, o której
mowa w § 4 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposo-
bu post´powania przy szacowaniu szkód oraz
wyp∏at odszkodowaƒ za szkody w uprawach
i p∏odach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081);

3) informacj´ o przychodach ze sprzeda˝y tusz zwie-
rzyny p∏owej w obwodzie ∏owieckim;

4) dane dotyczàce zwierzàt ∏ownych w obwodzie ∏o-
wieckim, okreÊlone osobno dla ka˝dego z gatun-
ków tych zwierzàt:
a) liczebnoÊç wyst´pujàcych zwierzàt ∏ownych, we-

d∏ug stanu na dzieƒ 15 marca roku, w którym jest
sporzàdzany plan roczny, z wy∏àczeniem ∏ow-
nych ptaków migrujàcych,

b) planowanà liczebnoÊç zwierzyny grubej w dniu
poprzedzajàcym dzieƒ rozpocz´cia okresu polo-
waƒ na t´ zwierzyn´, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u na gatunki zwierzyny,

c) liczb´ zwierzàt ∏ownych pozyskanych w drodze
odstrza∏ów i od∏owów w roku poprzedzajàcym
rok sporzàdzenia planu rocznego,

d) liczb´ ubytków w zwierz´tach ∏ownych, powsta-
∏ych w roku poprzedzajàcym rok sporzàdzenia
planu rocznego z innych przyczyn ni˝ wymienio-
ne w lit. c,

e) liczb´ zasiedlonych zwierzàt ∏ownych, wed∏ug
stanu na dzieƒ 15 marca roku, w którym jest spo-
rzàdzany plan roczny,

f)  liczb´ zwierzàt ∏ownych zaplanowanych do po-
zyskania w bie˝àcym roku gospodarczym.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podaje
si´ odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w których
uwzgl´dnia si´ stan:

1) wynikajàcy z poprzedniego planu rocznego;

2) wynikajàcy z realizacji poprzedniego planu roczne-
go;

3) planowany do osiàgni´cia w bie˝àcym roku gospo-
darczym.

§ 4. 1. Plan roczny jest przedk∏adany do zatwierdze-
nia nie póêniej ni˝ do dnia 21 marca danego roku wraz
z opinià wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, je˝e-
li jest ona wymagana.

2. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia planu
rocznego nast´puje w terminie 7 dni od dnia przed∏o-
˝enia go do zatwierdzenia.

3. Odmowa zatwierdzenia planu rocznego w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci mo˝e nastàpiç, je˝eli:

1) plan roczny nie spe∏nia wymogów okreÊlonych
przepisami prawa;

2) dane zawarte w planie rocznym sà niezgodne z wie-
loletnim ∏owieckim planem hodowlaym.

4. W przypadku odmowy zatwierdzenia cz´Êci pla-
nu rocznego plan ten podlega realizacji w cz´Êci za-
twierdzonej.

5. Je˝eli wydzier˝awiony obwód ∏owiecki jest po∏o-
˝ony w granicach wi´cej ni˝ jednego nadleÊnictwa,
plan roczny dla tego obwodu zatwierdza nadleÊniczy
w∏aÊciwy terytorialnie dla obszaru, na którym po∏o˝o-
na jest najwi´ksza cz´Êç tego obwodu.

6. Je˝eli niewydzier˝awiony obwód ∏owiecki jest
po∏o˝ony w granicach wi´cej ni˝ jednej regionalnej dy-
rekcji Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza dy-
rektor regionalnej dyrekcji Paƒstwowego Gospodar-
stwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe w∏aÊciwy terytorialnie
dla obszaru, na którym po∏o˝ona jest najwi´ksza cz´Êç
tego obwodu.

§ 5. 1. Dopuszcza si´ zmian´ planu rocznego w ra-
zie:

1) kl´ski ˝ywio∏owej;

2) pomoru zwierzyny w obwodzie ∏owieckim;

3) zmiany granic obwodu ∏owieckiego;

4) zmiany dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckie-
go.

2. Do zmiany planu rocznego stosuje si´ odpowied-
nio przepisy § 4 ust. 2—6.

§ 6. 1. Wieloletni ∏owiecki plan hodowlany, zwany
dalej „planem wieloletnim”, sporzàdza si´ na okres
dziesi´ciu kolejnych lat gospodarczych.

2. Dopuszcza si´ zmian´ planu wieloletniego w ra-
zie:

1) kl´ski ˝ywio∏owej;

2) pomoru zwierzyny w rejonie hodowlanym;

3) zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu ∏o-
wieckiego wchodzàcego w sk∏ad tego rejonu;

4) zmiany dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckie-
go wchodzàcego w sk∏ad rejonu hodowlanego.

§ 7. Plan wieloletni sk∏ada si´ z cz´Êci:

1) ogólnej;

2) szczegó∏owej.

§ 8. 1. W cz´Êci ogólnej planu wieloletniego za-
mieszcza si´:

1) dane ogólne:
a) dat´ sporzàdzenia planu wieloletniego,
b) imi´, nazwisko i podpis osoby sporzàdzajàcej

plan wieloletni,
c) imi´, nazwisko i podpis przedstawiciela Polskie-

go Zwiàzku ¸owieckiego,
d) podpis wojewody wraz z odciskiem piecz´ci

urz´dowej;
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2) dane dotyczàce rejonu hodowlanego:
a) nazw´ województwa, nazwy nadleÊnictw oraz

numery obwodów ∏owieckich,
b) powierzchni´ wyra˝onà w hektarach oraz pro-

centowy udzia∏ gruntów leÊnych,
c) nazwy wyst´pujàcych gatunków zwierzàt ∏ow-

nych,
d) Êrednià wag´ tusz pozyskanej zwierzyny grubej

w okresie 3 lat przed dniem sporzàdzenia planu
wieloletniego, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na
gatunek i p∏eç,

e) Êrednià wag´ trofeów samców pozyskanej zwie-
rzyny p∏owej w okresie 3 lat przed dniem sporzà-
dzenia planu wieloletniego, z uwzgl´dnieniem
podzia∏u na gatunek,

f)  opis struktury wiekowej i p∏ciowej wyst´pujàcej
zwierzyny grubej,

g) opis struktury wiekowej wyst´pujàcej zwierzyny
grubej, z wy∏àczeniem samic zwierzyny p∏owej,

h) planowanà powierzchni´ upraw rolnych, w któ-
rych zostanà wyrzàdzone szkody przez zwierz´ta
∏owne, wyliczonà w oparciu o powierzchni´
tych upraw w okresie 3 lat przed dniem sporzà-
dzenia planu wieloletniego,

i)  nazwy gatunków i liczebnoÊç drapie˝ników ma-
jàcych istotny wp∏yw na stan populacji zwierzàt
∏ownych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. b—e i lit. g—i, podaje si´ oddzielnie dla ka˝dego
z obwodów ∏owieckich tworzàcych rejon hodowlany.

§ 9. 1. W cz´Êci szczegó∏owej planu wieloletniego
zamieszcza si´ nast´pujàce dane dotyczàce rejonu ho-
dowlanego:

1) kategori´ obwodów ∏owieckich;

2) liczebnoÊç wyst´pujàcych zwierzàt ∏ownych z po-
dzia∏em na poszczególne gatunki, wed∏ug stanu na
dzieƒ sporzàdzenia planu wieloletniego;

3) opis struktury wiekowej i p∏ciowej wyst´pujàcej
zwierzyny grubej;

4) opis rozmiaru k∏usownictwa;

5) stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:
a) miejsce po∏o˝enia i liczb´ urzàdzeƒ zwiàzanych

z prowadzeniem gospodarki ∏owieckiej,
b) powierzchni´ nasadzeƒ wzbogacajàcych natu-

ralnà baz´ ˝erowà zwierzyny, w szczególnoÊci
poletek ∏owieckich,

c) powierzchni´ ∏àk ÊródleÊnych, sta∏ych i okreso-
wych os∏on dla zwierzyny, korytarzy ekologicz-
nych, u˝ytków ekologicznych, a tak˝e po-
wierzchni´ wód powierzchniowych istotnych
z punktu widzenia gospodarki ∏owieckiej oraz ich
charakterystyk´;

6) program zadaƒ w zakresie zagospodarowania ob-
wodu ∏owieckiego;

7) planowanà docelowà liczebnoÊç populacji zwierzàt
∏ownych w rejonie hodowlanym oraz informacj´
o metodzie jej inwentaryzacji.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, podaje si´ od-
dzielnie dla ka˝dego z obwodów ∏owieckich tworzà-
cych rejon hodowlany.

§ 10. Plany roczne oraz plany wieloletnie obowià-
zujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia zachowujà moc przez okres, na jaki zosta∏y ustalo-
ne.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
9 maja 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad sporzà-
dzania i zatwierdzania wieloletnich ∏owieckich planów
hodowlanych i rocznych planów ∏owieckich (Dz. U.
Nr 53, poz. 344).

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski


