WICEWOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, 21 kwietnia 2016 r.
IA-IV.4100.2.2016
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast
w województwie łódzkim

W związku ze zgłaszanymi postulatami przez rolników województwa łódzkiego jak
również przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie zmniejszenia populacji
dzików z uwagi na szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych, informuję,
że obowiązujące przepisy prawa regulują warunki szacowania i wynagradzania szkód
wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz zezwalają na przeprowadzenie

w ściśle

określonych warunkach odstrzałów redukcyjnych dzikiej zwierzyny.
Pragnę poinformować, iż w zależności od terenu

na którym szkody zostały

wyrządzone, (tj. czy na terenie obwodu łowieckiego czy też nie) oraz jaki rodzaj dzikiej
zwierzyny wyrządził szkody w uprawach, do oszacowania i wypłaty odszkodowania
odpowiednio właściwi są:
1. na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego
(art 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie i(tj. Dz. U. 2015
poz. 2168 ze zm));
2. na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe (art. 50 ust.2 UPŁ);
3. na terenie obwodów łowieckich polnych lub obszarach nie wchodzących w skład
obwodów łowieckich – zarząd województwa (art. 50 ust. 1 i 1b UPŁ);
4. w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową,
np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrodyii (Dz. U. 2015. 1651 j.t.)).
Przy wstępnym szacowaniu szkód, na wniosek jednej ze stron, może uczestniczyć
przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej (art. 46 ust. 2 UPŁ oraz § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania
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przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
(Dz. U. 2010 Nr 45 poz. 272)).
Jednocześnie informuję, że wskazane powyżej przepisy regulują również okoliczności,
kiedy odszkodowanie nie przysługuje (art. 48 UPŁ oraz art. 126 ust. 6 UOP).
Niezależnie od rodzaju szkody łowieckiej, oględzin i szacowania szkód dokonuje się na
podstawie wskazanego rozporządzenia Ministra Środowiska.
W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez
zwierzęta, orzekają sądy powszechne.

Ponadto, pragnę poinformować Państwa, że obowiązujące prawo, zezwala na
przeprowadzenie, w ściśle określonych sytuacjach odstrzału redukcyjnego.
Aktualnie z tej możliwości korzystają Miasto Piotrków Trybunalski oraz Miasto Łódź.
Możliwość dokonania odstrzału redukcyjnego normują przepisy:
•

art. 45 ust. 3 UPŁ – „W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym
funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję
o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny”.

•

art. 33 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
2013 poz. 856 ze zm.):
„1. W przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia
lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań
mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.
2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody,
organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz
Polskiego Związku Łowieckiego, określi w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas
i sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o których mowa w ust. 1.

Należy tu wskazać na obligatoryjne rozliczenie się gmin ze Skarbem Państwa z uzyskanych
środków ze sprzedaży tusz pozyskanych w wyniku przeprowadzonego odstrzału redukcyjnego
zwierzyny łownej, która stanowi własność Skarbu Państwa (art. 2 i 15 UPŁ).
W nawiązaniu do pisma z dnia 25 stycznia 2016 r., znak IA-IV.4100.1.2016 informuję,
iż wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mogą wyrażać opinie do tworzonych przez
dzierżawców obwodów łowieckich rocznych planów łowieckich, które następnie są

zatwierdzane przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

Na zakończenie, pragnę poinformować o trwających obecnie w Sejmie pracach nad
zmianami w zakresie szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziką
zwierzynę.
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