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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 marca 2021 r. 

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 340) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa 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) zobowiązuje, w art. 7 ust. 1, sejmiki 

województw do dokonania, w drodze uchwały, nowych podziałów województw na obwody 

łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii w terminie do dnia 

31 marca 2021 r. Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 2, podziały województw na obwody 

łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed 

dniem wejścia w życie tej ustawy zachowują ważność do dnia 31 marca 2021 r. Ponadto 

w myśl art. 8 ust. 1 umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia 

w życie tej ustawy obowiązują do dnia 31 marca 2021 r. 

Należy dodać, że wyżej określony termin był już raz przedłużony. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że „pomimo wprowadzonego 

przesunięcia terminu, dokonanie podziału województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia 

obwodów łowieckich do kategorii do dnia 31 marca 2021 r., w związku z obowiązującym 

stanem epidemii, złożonością tego zadania oraz koniecznością oddelegowania pracowników 

administracji publicznej niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia do pracy zdalnej jest 

niemożliwe”. 

W związku z powyższym celem ustawy jest przesunięcie z 31 marca 2021 r. 

na 31 grudnia 2021 r. terminu, w którym sejmiki województw są obowiązane do dokonania, 
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w drodze uchwały, nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych 

obwodów do poszczególnych kategorii. W konsekwencji podziały województw na obwody 

łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed 

dniem wejścia w życie nowelizowanej ustawy mają zachować ważność do 31 marca 2022 r. 

Ponadto umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie 

nowelizowanej ustawy mają obowiązywać do 31 marca 2022 r., a nie do 31 marca 2021 r. 

Natomiast nowe 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 przed dniem wejścia 

w życie przedmiotowej ustawy, mają zachować ważność i zaczną obowiązywać 

od 1 kwietnia 2022 r. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 

31 marca 2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 932) pochodził z przedłożenia poselskiego i był 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa. Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu 

ustawy na posiedzeniu 23 lutego 2021 r., przyjęła poprawkę polegającą na dodaniu przepisu 

przejściowego oraz poprawkę redakcyjną (druk sejmowy nr 958). 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 24 lutego 2021 r. zostały zgłoszone 

dwie poprawki. Poprawki te powodowały że: 

1) termin na dokonanie nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia 

ich do określonych kategorii zostałby wydłużony jedynie dla sejmików tych 

województw, które nie wypełnią tego obowiązku do 31 marca 2021 r.; 

2) umowy dzierżawy obwodów łowieckich w wyżej wymienionych województwach 

obowiązywałyby do 31 marca 2021 r. 

Poprawki te nie uzyskały poparcia. 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu 25 lutego 2021 r. w brzmieniu przedłożenia 

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 
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Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 258 posłów, 189 było przeciw, 6 wstrzymało się 

od głosu. 

 

III. Uwaga ogólna  

Biorąc pod uwagę harmonogram prac nad ustawą (rozpatrzenie ustawy przez Senat, 

ewentualne stanowisko Sejmu w odniesieniu do stanowiska Senatu, czas na podpisanie 

ustawy przez Prezydenta i zarządzenie jej ogłoszenia, a także czas na jej publikację) 

wątpliwości budzi przepis art. 3 przesądzający, że ustawa wejdzie w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 31 marca 2021 r. Przyjęte rozwiązanie może 

nie spełnić celu ustawodawcy, czyli skutecznego przedłużenia terminu na dokonanie 

przez sejmiki województw nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia 

tych obwodów do poszczególnych kategorii, w przypadku gdy ustawa zostanie ogłoszona 

później niż 30 marca 2021 r. 

Przedmiotowa ustawa zmienia przepisy przejściowe do ustawy z dnia 22 marca 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Z dniem 31 marca 2021 r. 

normy z nich wynikające zostaną spełnione, co oznacza, że po upływie tego terminu normy te 

nie będą mogły być już modyfikowane w drodze nowelizacji przepisów, które je zawierały. 

Przewidywane ewentualne wejście nowelizowanej ustawy z mocą wsteczną będzie w takiej 

sytuacji bezprzedmiotowe. 

W związku z powyższym warunkiem tego, aby zakładany przez ustawodawcę cel został 

osiągnięty, jest konieczność, aby publikacja ustawy została dokonana najpóźniej w dniu 

30 marca 2021 r. 
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Główny legislator 


