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'Warszawa, dnia 30-06-202I r,

Minister klimatu i Środowiska
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Pan
dr inż. Pawel Lisiak
ŁOr,vczlr Krajor,ły
Polski Zwtązek Łor,viecki

S zan own,u- P anie Ł olv c 4 Kr aj otl:y,

informuję, iż rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ztnienictjclce rozp()rzqcJzenie w spralrie
określenia olcresólv polo--ań na nvierzęta łowne oczekrrje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Z infonnacji dostępnej na stronie internetowej Rządorvego Centrum Legislacji pod linkiem
lrttos://rł_vkaz.rcl.gov.pll lvynika, iz ,uvw. rozporządzerrie zostanie ogłoszone najpoźniej lv dniu 7 lipca
br. Przedmiotowe rozporządzenie r.vejdzie w zycie po upływie 14 dni ocl dnia ogłoszenia.

W związku z polvyższym. proszę o przekazanie wr.v. informacji do członkór,v Polskiego Związku
Łorvieckiego, aby przy planor.ł-aniu kalendarza pololvań zbiorowych uu,zględnili r,vpror,vadzone
przedmiotowym rozporządzeniem zmiany. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia po|owania na
krzyżówki. cyraneczki. głowienki, czernice oraz Ęski będą się mogły odbyrvać lv okresie od l września
do 31 grudnia.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward siarka
sekretarz stanu
Ministerstwo klimatu i srodowiska
/ - podpisany cyfiowo/
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Warszawa, dnia 30-06-ż02l r,

Minister klimatu i Środowiska
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Pan
dr inż. Paweł Lisiak
Łowczlu Krajowy
P o lski Zl,vtązek Łor,viecki

Szanowny Panie Low,czy Krajowy,

informuję, iż rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmienictjqce rozporzqdzenie w spralvie
określenia okłesóvv polowań nct zwierzęta lolvne oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Z informacji dostępnej na stronie internetolvej Rządolvego Centrum Legislacji pod linkiem
https://lł,_ykaz,rcl.qov.pl/ lwnika. iz r,vrv. rozporządzenie zostanie ogłoszone najpoźniej lv dniu 7 lipca
br. Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie l4 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z pow},zsz_ym. proszę o przekazanie ww. inforrnacji do czlonkórv Polskiego Związku
Łorvieckiego" aby przy planorvanirr kalendarza pololvań zbioror,vych uwzględnili wprowadzone
przedrniotowym rozporządzeniem zmiany. Zgodnie z przepisami rvlv. rozporządzenia polo,uvania na
krzyzówki, cyraneczki, głowienki. czemice oraz łyski będą się mog.ły odbywać w okresie od 1 września
do 31 grLrdnia.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward siarka
sekretarz stanu
Ministerstwo klimatu i Środowiska
/ - podpisany cyfrowo/


