
Notatka z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony 

Środowiska i Tradycji Łowieckich. 

 

 

W dniu 22 października 2014 r. o godzinie 12:00  Parlamentarny Zespół ds. 

Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich oraz Zarząd Krajowej 

Rady Izb Rolniczych zorganizowały spotkanie na temat konsekwencji wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad tworzenia i wydzierżawiania 

obwodów łowieckich. 

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził 

niekonstytucyjność, przyjętego w ustawie z dnia 13 października 1995 r.- Prawo 

łowieckie, modelu tworzenia obwodów łowieckich i związanych z tym 

ograniczeń prawa własności nieruchomości. 

W spotkaniu udział wzięli liczni parlamentarzyści oraz przedstawiciele 

środowiska rolniczego. Uczestniczyli również: pan 

Dariusz                        Młotkiewicz – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, 

pan Kazimierz Plocke – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, pan Piotr Otawski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pan 

Wojciech                       Zbrożek – wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, a 

także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz prezesi i przedstawiciele Izb 

Rolniczych. 

Parlamentarzyści i przedstawiciele Izb Rolniczych doszli do wniosku, że 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego nakłada obowiązek wprowadzenia zmian do 

ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie. Zmiany powinny 

dotyczyć zasad tworzenia i wydzierżawiania obwodów łowieckich. Szczególnie 

niezbędne są zmiany art. 26 i 27 Prawa łowieckiego.  

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został ogłoszony dnia 21 lipca 2014 r., 

na jego wykonanie jest 15 miesięcy. 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony 

Środowiska i Tradycji Łowieckich Pan Senator Stanisław Gorczyca przedstawił 

zgromadzonym uzasadnienie wyroku Trybunału 



Konstytucyjnego Przewodniczący podkreślił znaczenie wyroku dla rolników oraz 

myśliwych.  

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność 

tworzenia                        i wydzierżawiania obwodów łowieckich, poprzez 

upoważnienie do objęcia nieruchomości reżimem obwodów łowieckich, bez 

zapewnienia odpowiednich środków prawnych ochrony praw właścicieli 

nieruchomości. 

Pan Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, 

poinformował, resort środowiska podjął prace i dyskusje  nad  właściwymi 

rozwiązaniami – chroniącymi prawo własności, realizującymi wyrok Trybunału. 

W kolejnej części spotkania głos zabrał pan minister Dariusz Młotkiewicz. 

Zaprezentował on stanowisko Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pan 

Prezydent bronił będzie praw właścicieli nieruchomości i dobra polskiego 

łowiectwa. 

Pan Wiktor Szmulewicz – prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych 

zaproponował stworzenie wspólnie z Parlamentarnym Zespołem do Spraw 

Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich projektu nowej ustawy. 

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do 

Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich  podziękował 

zgromadzonym za obecność. Następnie wspólnie postanowiono, że spotkania  w 

celu wprowadzenia odpowiednich zapisów do ustawy będą się jeszcze odbywać.  

 

Sporządzono w BSS (MG) 

 


