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Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz i Pani Poseł Doroty Niedzieli w sprawie 

odstrzału redukcyjnego dzików prowadzonego na terenie miasta Jaworzno - K9ZAP2886, przedstawiam 

poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. 

zm.) w przypadku występowania szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów 

produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, właściwy terytorialnie starosta 

w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim może wydać zezwolenie na odłów, odłów wraz 

z uśmierceniem oraz odstrzał redukcyjny zwierzyny, w celu szybkiego zapobiegania szczególnego 

zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez 

zwierzynę. W przypadku miast na prawach powiatu decyzję taką wydaje prezydent miasta. 

Jednocześnie wyjaśniam, że odstrzał redukcyjny nie jest polowaniem w rozumieniu ustawy – Prawo 

łowieckie i nie ma związku z prowadzeniem racjonalnej i zrównoważonej gospodarki łowieckiej oraz 

zarządzaniem populacjami zwierzyny. Realizowany jest wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, 

po ocenie spełnienia przesłanek ustawowych przez organ wydający decyzję, na podstawie decyzji 

administracyjnej, przez osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, a tym samym 



posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego odstrzału 

redukcyjnego.

Właściwy terytorialnie starosta wydaje decyzję, w której określa rodzaj działań zmierzających 

do ograniczenia liczebności zwierzyny, termin i warunki ich przeprowadzenia oraz podmiot, z którym 

może zawrzeć umowę o przeprowadzenie tych działań. Polski Związek Łowiecki ocenia jedynie wpływ 

tych działań na populację gatunku, co do którego mają być one przeprowadzone i jeśli nie zagrażają 

one trwałości populacji tego gatunku na terenie Polski nie ma podstaw do wydania opinii negatywnej 

co do ich przeprowadzenia.  

W przypadku potrzeby ograniczenia występowania szczególnego zagrożenia powodowanego przez 

zwierzynę w przestrzeni miejskiej oprócz odstrzału można wykorzystać odłów zwierzyny wraz 

jej uśmierceniem lub sam odłów. Jednak w przypadku odłowu dzików istnieją problemy 

z przemieszczaniem ich do środowiska naturalnego z uwagi na afrykański pomór świń. W związku 

z powyższym w odniesieniu do dzików powinno się ograniczać ich liczebność na terenach miejskich 

w ramach odstrzału redukcyjnego (o ile warunki umożliwiają jego przeprowadzenie) lub odłowu 

redukcyjnego wraz z uśmierceniem.

Koło łowieckie nie ma prawnych możliwości do prowadzenia odstrzału redukcyjnego ani odłowu 

zwierząt na terenach miejskich, które zwykle są wyłączone z obwodu łowieckiego chyba, że jest 

wskazane w decyzji jako podmiot dokonujący odstrzału. Decyzja starosty określa wprost podmioty 

uprawnione do wykonywania odstrzału redukcyjnego. 

Odstrzał redukcyjny wykonywany jest na podstawie decyzji administracyjnej upoważnionych organów, 

które odpowiadają za bezpieczeństwo jego realizacji. W ocenie Ministra Klimatu i Środowiska odstrzał 

redukcyjny na terenach zurbanizowanych powinien być prowadzony w sposób dający najwyższe 

gwarancje bezpieczeństwa dla osób postronnych.

 

Obowiązujące zasady dotyczące konieczności przestrzegania bioasekuracji zawarte w ustawie – Prawo 

łowieckie odnoszą się do działań myśliwych podczas wykonywania polowania oraz odstrzału 

sanitarnego, nie mają zastosowania do odstrzału redukcyjnego.

Przepisy Prawa łowieckiego nie obligują starosty do informowania powiatowego lekarza weterynarii 

o wydaniu decyzji w sprawie odstrzału redukcyjnego. Sam organ może zdecydować o potrzebie 

poinformowania Inspekcji Weterynaryjnej o planowanych działaniach.



Z uwagi na fakt, że podjęcie decyzji o sposobach ograniczania występowania szczególnego zagrożenia 

w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej przez zwierzynę należy do starosty, 

podobnie jak ocena wszelkich przesłanek do podjęcia działań, nie widzę potrzeby wprowadzania 

dodatkowych regulacji w tym zakresie. Podkreślić należy, że odstrzał redukcyjny zwierzyny 

realizowany jest z powodzeniem w wielu miastach w całym kraju. Bytowanie zwierząt poza obszarem 

naturalnego występowania może powodować wiele problemów i zagrażać bezpieczeństwu 

mieszkańców dlatego uważam, że należy podejmować działania ograniczające ten problem, 

z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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