
 
 

UCHWAŁA NR XX/302/20 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 512, 1571 i 1815), art. 33a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Wprowadza się na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim, ograniczenie populacji 
zwierząt poprzez odstrzał:  

1) sarny o 120 szt., dziki o 20 szt., lisy o 30 szt., zające o 120 szt. na terenie jednostki wojskowej w Nowym 
Glinniku, 

2) sarny o 80 szt., dziki o 20 szt., lisy o 20 szt., jenoty o 10 szt., borsuki o 10 szt., zające o 20 szt. na terenie 
jednostki wojskowej w Łasku, 

3) sarny o 25 szt., dziki o 75 szt., lisy o 20 szt., borsuki o 15 szt. na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy 
Wielkiej. 

§ 2. Odstrzału należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. 
w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków 
wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 548 z późn. zm.). 

§ 3.  Odstrzału zwierzyny na terenie jednostki wojskowej w: 

1) Nowym Glinniku dokonają osoby uprawnione do posiadania broni myśliwskiej i posiadające uprawnienia 
do wykonywania polowania wskazane przez koło łowieckie wytypowane przez Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim, 

2) Łasku dokonają osoby uprawnione do posiadania broni myśliwskiej i posiadające uprawnienia do 
wykonywania polowania wskazane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu, 

3) Leźnicy Wielkiej dokonają osoby uprawnione do posiadania broni myśliwskiej i posiadające uprawnienia 
do wykonywania polowania wskazane przez koło łowieckie wytypowane przez Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi. 

§ 4. Odstrzelone zwierzęta zostaną zagospodarowane przez: 

1) Koło łowieckie, o którym mowa w § 3 pkt 1 na terenie jednostki wojskowej w Nowym Glinniku, 

2) Zarząd Okręgowy, o którym mowa w § 3 pkt 2 na terenie jednostki wojskowej w Łasku, poprzez 
przekazanie do punktu skupu dziczyzny, 

3) Koło łowieckie, o którym mowa w § 3 pkt 3 na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej. 
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§ 5. Środki finansowe ze sprzedaży tusz z pozyskanych zwierząt, zgodnie z cenami obowiązującymi 
w punktach skupu zwierzyny łownej w tych rejonach, zostaną przekazane do Skarbu Państwa. 

§ 6.  Zobowiązuje się podmioty wskazane w § 3 do składania Zarządowi Województwa Łódzkiego 
informacji dotyczących terminów oraz liczby odstrzelonych zwierząt w roku kalendarzowym,  w terminie do 
dnia 15 maja roku następnego. 

§ 7. Zobowiązuje się zarządcę terenu do ciągłego monitorowania stanu ogrodzenia terenu jednostek 
wojskowych oraz do niezwłocznego naprawienia w przypadku uszkodzenia ogrodzenia.  

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXX/400/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2016 roku 
w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej.  

§ 9. 1.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała traci moc po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie. 
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