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Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb 

Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na Pana pismo znak spr.: KRIR/MJ/280/22, dotyczące przekazania postulatów 

Pomorskiej Izby Rolniczej odnośnie wydłużenia okresu polowań na łowne gatunki gęsi 

w województwie pomorskim, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem 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 kraju obowiązuje okres polowań na gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne który trwa od dnia 1 września 

do dnia 21 grudnia. Okres polowań na terenach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, 

wielkopolskiego i dolnośląskiego jest dłuższy i trwa do 31 stycznia w odniesieniu do gęsi zbożowej 

i białoczelnej oraz do 15 stycznia w odniesieniu do gęsi gęgawy.  Przedłużenie okresu polowań na te 

ptaki w określonych województwach wynikało z konieczności ograniczania szkód wyrządzonych 

w uprawach rolnych szczególnie oziminach przez gęsi. 

Wprowadzanie dalszych rozwiązań w zakresie przedłużania okresu polowań na gęsi w innych 

województwach, w tym w województwie pomorskim, wymagałoby w pierwszej kolejności uzyskania 

opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Należy także pamiętać, że w odniesieniu do gęsi gęgawy 

(gatunek lęgowy w naszym kraju) okres polowań na ten gatunek może trwać maksymalnie do 15 

stycznia z uwagi na fakt, że powroty tego gatunku do miejsc gniazdowania mogą się zaczynać już 

w drugiej połowie stycznia w przypadku występowania odpowiednich warunków meteorologicznych. 

W związku z powyższym po 15 stycznia należy zapewnić ochronę tego gatunku w trakcie powrotu 

na miejsca rozrodu, co wynika również z przepisów unijnych.



Mając na uwadze powyższe informuję, że w przypadku podjęcia decyzji o kolejnej nowelizacji 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie określenia okresów polowań 

na zwierzęta łowne przedstawiona propozycja zmian zostanie przeanalizowana.

Z poważaniem

Z up. Ministra

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

Do wiadomości:
Pomorska Izba Rolnicza
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