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Pani
 

Szanowna Pani!
W związku z Pani wystąpieniem z dnia 23 października br. otrzymanym drogą elektroniczną 

dotyczącym propozycji ustanowienia m.in. zakazów związanych ze zwierzętami na terenach leśnych, 

Departament Leśnictwa przekazuje poniższe stanowisko w zakresie, będących we własnej 

kompetencji, propozycji 4 i 5.

Propozycja zabijania zwierząt jedynie przez strażników leśnych.

Z treści Pani wystąpienia tutejszy Departament domniema, iż powyższa propozycja dotyczy 

zwierząt dziko żyjących i nie dotyczy zwierząt domowych lub hodowlanych. W aktualnym stanie 

prawnym nie ma przyzwolenia na zabijanie zwierząt dziko żyjących. Wyjątkiem od tego są zwierzęta 

łowne pozyskiwane przez myśliwych. Kwestię tą reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

Obarczenie Straży Leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązkiem 

prowadzenia gospodarki łowieckiej w lasach jest niewykonalne i niezasadne. Prowadzeniem 

gospodarki łowieckiej w oparciu o plany łowieckie zajmują się myśliwi – członkowie Polskiego 

Związku Łowieckiego. W przypadku konieczności uśmiercenia zwierząt dziko żyjących w celu 

zakończenia cierpienia (np. zwierzęta po wypadkach), jej wymogi reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840).

Propozycja ogrodzenia lasów w celu unikania potrąceń zwierzyny.

Powyższa propozycja jest niezasadna oraz niemożliwa do realizacji. Lasów w Polsce łącznie 

obecnie jest ok. 9,4 mln ha. Ogrodzenie takiej powierzchni jest fizycznie niemożliwe do wykonania. 

Pomijamy tutaj kwestie korytarzy ekologicznych, czyli miejsc umożliwiających migrację zwierząt 

oraz fakt, iż zwierzęta nie żyją tylko w lasach, ale również poza nimi. Niezależnie od powyższego 

wybrane kategorie dróg w Polsce posiadają ogrodzenia zabezpieczające przed wtargnięciem dziko 

żyjących zwierząt (np. drogi ekspresowe i autostrady). Ponadto na drogach przebiegających przez 
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kompleksy leśne ich zarządcy informują użytkowników dróg, przy pomocy ustawionych znaków 

drogowych, o możliwości wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię, a każdy kierowca jest obowiązany 

dostosować prędkość pojazdu do warunków i możliwości drogi.

Z poważaniem

Jacek Krawczyk
Dyrektor
Departament Leśnictwa
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
1. Departament Ochrony Przyrody
2. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego ds. BKA-IV.0521.280.2017.ŁR


		2017-11-08T13:09:58+0000
	Jacek Krawczyk; Ministerstwo Środowiska




