
 

 

 

Druk nr 958    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 

 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  

I LEŚNICTWA  

 

o poselskim projekcie ustawy zmieniającej 

ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 932) 
 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w 

dniu 16 lutego 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa – do pierwszego czytania. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 lutego 

2021 r. 

wnosi: 

 

 

Wysok i  Se j m     uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 

Warszawa, dnia 23 lutego 2021 r. 

 

 

 Sprawozdawca                                         Przewodnicząca Komisji  

                                   

                               

 /-/ Anna Paluch                /-/  Urszula Pasławska 

 
 
 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia ………………2021 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie  

oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy obowiązują do dnia 31 marca 2022 r.”. 

Art. 2. Podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów 

łowieckich do poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1683 i 2320) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują 

ważność i zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z 

mocą od dnia 31 marca 2021 r. 
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