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Koła Łowieckie 
wg. rozdzielnika 

 

Dotyczy: Bieżąca realizacja gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach 

łowieckich. 

Nadleśnictwo Rudziniec przypomina o obowiązku stosowania się do wytycznych  

dotyczących dokarmiania zwierzyny łownej oraz przestrzegania przez Koła Łowieckie -

na terenach leśnych - obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych,                         

w szczególności całkowitego zakazu dokarmiania dzików. Dla efektywniejszego 

pozyskania tego gatunku, mającego na celu ograniczenie populacji, dopuszczone jest 

stosowanie nęcenia w ilości do 10 kg karmy /1km2 obwodu łowieckiego/1 
miesiąc. W odniesieniu do pozostałych gatunków zwierzyny, zgodnie z art. 13 ustawy 

Prawo łowieckie „dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą dokarmiać 

zwierzynę, po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub 

zarządcą gruntu, jeżeli działanie to nie stwarza zagrożenia epizootycznego”. 

Zwracamy również uwagę na § 6.1.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 

marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz 

znakowania tusz (wraz z późniejszymi zmianami), który określa m.in. na jakie gatunki 

zwierzyny możemy polować na nęciskach. 

Niedopuszczalnym jest traktowanie nęcisk jako miejsc składowania różnych odpadów 

pochodzących z gospodarstw rolnych czy domowych.

        W załączeniu przesyłam do stosowania Rozporządzanie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi  z dnia 27  stycznia  2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie 

zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat 

tej choroby oraz jej zwalczanie”. Zarządy Kół łowieckich dzierżawiące obwody 

łowieckie na terenie Nadleśnictwa Rudziniec bardzo proszę o szczegółowe 
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zapoznanie się z dokumentem, który posiada kilka istotnych zmian w stosunku do 

programu ubiegłorocznego. 

        Jednocześnie pragnę nadmienić, że nie zmienia się podejścia do zabezpieczenia 

upraw rolnych (ozimin) przed szkodami łowieckimi poprzez wykorzystywanie w tym 

celu pasów zaporowych. Dokarmianie zwierzyny płowej należy z kolei ograniczyć 

wyłącznie do okresu niedoboru żeru naturalnego.

        Mając na względzie ciągle wysokie zagrożenie wystąpienia ASF, coraz bliższe 

występowanie ognisk chorobowych, tylko przestrzeganie powyższych zasad 

w połączeniu z bioasekuracją daje możliwość skutecznego przeciwdziałania 

wystąpienia tej choroby na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Rudziniec.

Z poważaniem,
Wiesław Kucharski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń 

wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej 

zwalczanie” 

Rozdzielnik (elektronicznie):

1. Koło Łowieckie „Bór – Katowice” (admin@bor-katowice.pl; jorgjacek@gmail.com)

2. Koło Łowieckie „Szarak” Kielcza (joachim.student@gmail.com)

3. Koło Łowieckie „Knieja” Gliwice (k.opatowicz@gmail.com)

4. Koło Łowieckie „Cietrzew” Toszek (lyczykowski@gmail.com; hubert.podkowa@op.pl)

5. Koło Łowieckie „Daniel” Gliwice (adrianceglarski@gmail.com; bernardgodoj@interia.pl)

6. Koło Łowieckie „Darz Bór” Gliwice (darzbor.gliwice@gmail.com; 

tomasz.taranowski@darzbor.gliwice.pl) 

7. Koło Łowieckie „Łoś” Gliwice (waldemar73@opoczta.pl)

8. Koło Łowieckie „Ciś” Gliwice (bhp@zsrg.pl; kuszkaj1974@interia.pl)

9. Koło Łowieckie „Jeleń” Zabrze (adamwaleczek@op.pl)

10. A/a 
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