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………………………………….   ..........................................dnia................................ 
(Pieczątka Koła Łowieckiego) 
 
L.dz. ……………./………………… 

 

MINISTER   
KLIMATU I ŚRODOWISKA 

     ul. Wawelska 52/54, 
   00 – 922  Warszawa  

 

Z G Ł O S Z E N I E 
 

Na podstawie art. 16a ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie 
niniejszym zgłaszamy zamiar wprowadzenia do środowiska bażanta łownego (Phasianus colchicus 
(Linnaeus, 1758),  wg poniższego : 
 

L.p. T R E Ś Ć : 

 
 

1. 

Nazwa i siedziba dokonującego zgłoszenie : 
Koło Łowieckie Nr. …….., „…………………………” w ………………………………………….. 
Pocztowy adres korespondencyjny - ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
e – mail : ……………………………………, telefon kontaktowy : ………………………………..  

 
 

2. 

Obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska : 
Obwód Nr. …………, „ położony w województwie ........................., powiat ……………………….., RDLP  w 
…………………………….., Zarząd Okręgowy PZŁ w …………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

             Cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do 
środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze :  
             Bażant na terenie przedmiotowego obwodu łowieckiego występuje już od kilkudziesięciu lat i stanowi 
zaaklimatyzowaną populację. Głównym celem wprowadzenia do środowiska jest przede wszystkim : 
 

➢ utrzymanie liczebności istniejącej populacji dzikiej ze względu na presję ze strony 
drapieżników czworonożnych, ptaków szponiastych i krukowatych oraz w wielu 
przypadkach warunków pogodowych i miejscowo występujących rolniczych upraw 
wielko łanowych, 

➢ wymiana genowa pozwalająca na uniknięcie konsekwencji wynikających z chowu 
wsobnego, 

➢ współudział tego gatunku w biologicznej ochronie upraw rolnych, szczególnie poprzez 
ograniczanie występowania szkodliwych owadów (np. stonka, mszyca, itp.). 

➢ zachowanie dotychczasowej trwałości występowania tego gatunku w środowisku, jako 
elementu gospodarki łowieckiej. 
 

             W obwodzie tym nie występuje kuropatwa szara – Perdix perdix (Linnaeus 1758) dla którego to gatunku 
bażant mógłby stanowić konkurencję. A w związku z tym nie zachodzi obawa negatywnego wpływu populacji 
bażanta na ten gatunek. Nie zachodzi również obawa negatywnego wpływu na inne rodzime gatunki, w tym także 
na siedliska przyrodnicze występujące w tym obwodzie łowieckim.  

 
 
 
 
 
 

Nazwa naukowa gatunku, nazwa polska, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczba osobników, które zostaną 
wprowadzone do środowiska : 

Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) – Bażant łowny - ……………….. sztuk w okresie pięciu lat – od 
łowieckiego roku gospodarczego 2022/2023 do 2026/27 – średniorocznie wg poniższego zestawienia : 

 
Łowiecki rok gospodarczy : 

Ilość planowana do wprowadzenia do środowiska w 
poszczególnych łowieckich latach gospodarczych  

(w sztukach) : 

2022/2023  
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4. 

2023/2024  
2024/2025  
2025/2026  
2026/2027  

Razem w okresie 5 lat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem 
do środowiska : 

           Wprowadzenie do środowiska będzie realizowane w łowiskach polnych obwodu łowieckiego na których 
istnieją ostoje typowe dla tego gatunku, głównie w okolicach miejscowości 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………, w zależności od 
aktualnie panujących warunków związanych z układem upraw rolniczych, następującymi sposobami : 
 

➢ introdukcja bezpośrednia w środowisko, 
➢ introdukcja poprzez woliery adaptacyjne po okresie adaptacji. 

 
z zachowaniem zasad określonych w § 5 pkt. 1b Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku 
w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z dnia 19 września 2019 
roku, poz. 1782). 
 
            Zgłaszane wprowadzenie do środowiska bażanta będzie odbywać się zgodnie z pkt. 4 niniejszego 
zgłoszenia przez okres 5 – ciu lat w miesiącach ……………………………………….. każdego łowieckiego roku 
gospodarczego. . W naszej ocenie nie istnieją żadne zagrożenia dla środowiska  przyrodniczego ze względu na 
wprowadzanie tego gatunku do środowiska, a za tym naszym zdaniem nie istnieją przesłanki do wniesienia 
sprzeciwu przez Ministra  Klimatu i Środowiska.           

 
 
 

6. 

Podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska : 
Koło Łowieckie Nr. …….., „…………………………” w …………………………………………… 
Pocztowy adres korespondencyjny - ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Przedstawiciel : Kolega ………………………………………………………………………………. 
e – mail : ……………………………………, telefon kontaktowy : ……………………………….. 

 
 

7. 

Plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska : 
                Coroczna inwentaryzacja przeprowadzana w okresie od 20 lutego do 10 marca zgodnie z art. 8a ust. 1 – 
4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie, której wyniki ujmowane w druku inwentaryzacyjnym i 
w Rocznym Planie Łowieckim dla obwodu łowieckiego nr. …………., zatwierdzanym przez Nadleśniczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w ……………………………………….  

8.  Proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat : 
                   Wprowadzenie do środowiska będzie dokonywane w corocznie w łowieckich latach gospodarczych, 

począwszy od roku 2022/23 do roku 2026/27 w miesiącach od ……………….. do ……………………… jak 
wykazano w pkt. 4 niniejszego zgłoszenia.   

 
 Pozostajemy w nieskrywanej nadziei, że niniejsze zgłoszenie zostanie przychylnie przyjęte i 
pozytywnie rozpatrzone, za co z góry bardzo serdecznie dziękujemy. 
 
 
……………………., dnia …….........................    Za Zarząd Koła : 
 
        
      ………………………….  ………..………………. 

 
 
 


