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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 340) 

 

U S T A W A   z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 651 oraz z 2020 r. poz. 148) 

 

[Art. 7. 

1. Uchwały, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, dokonujące nowych podziałów województw na obwody 

łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii, o których mowa w art. 

26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zostaną wydane do dnia 31 marca 2021 r. 

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 31 marca 2021 r.] 

 

<Art. 7. 

1. Uchwały, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, dokonujące nowych podziałów województw na obwody 

łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii, o których mowa w 

art. 26a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zostaną wydane do dnia 31 grudnia 2021 r. 

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 31 marca 2022 r.> 

 

Art. 8. 

[1.  Umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy obowiązują do dnia 31 marca 2021 r.] 
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<1. Umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy obowiązują do dnia 31 marca 2022 r.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów dzierżawy obwodów łowieckich zawartych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na okres upływający przed dniem utraty 

ważności podziałów województw na obwody łowieckie dokonanych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

3. Z dniem utraty ważności podziałów województw na obwody łowieckie dokonanych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają decyzje wydane na podstawie art. 28 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1. 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2404633:part=a28u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2404633:part=a28u2&full=1

