
Uzasadnienie  

Upoważnienie zawarte w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 

łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm.) zobowiązuje ministra właściwego do spraw 

środowiska do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i po 

zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego Związku 

Łowieckiego, w drodze rozporządzenia, okresów polowań na zwierzęta łowne dla terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części. Obecnie kwestie te reguluje rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na 

zwierzęta łowne  (Dz. U. Nr 48, poz. 459, z późn. zm). 

W projektowanej nowelizacji zaproponowano przesunięcie rozpoczęcia sezonu 

polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice oraz łyski z 15 sierpnia na 1 

września.  

Celem powyższej zmiany jest dostosowanie obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów określających okresy polowań na krzyżówki, 

cyraneczki, głowienki i czernice oraz łyski do przepisów Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa w zakresie określenia okresów polowań do zdefiniowanych na podstawie badań 

naukowych terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu lęgowego ww. gatunków dzikiego 

ptactwa. 

Kraje członkowskie UE dostosowują przepisy dotyczące rozpoczęcia i zakończenia 

sezonu polowań na dzikie ptactwo adekwatnie do terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu 

lęgowego,  

który w zależności od położenia geograficznego poszczególnych krajów przypada na różny 

okres.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 

późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 

notyfikacji norm i aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 
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