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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Wójt gminy Adamów oraz przewodnicząca Rady Gminy Adamów zwrócili się do mnie z prośbą o udzie-

lenie im wsparcia i podjęcie działań zapobiegających powstawaniu szkód powodowanych przez dziki. 

Rolnicy z gminy Adamów zwracają uwagę na fakt, że od lat systematycznie wzrasta pogłowie dzików, 

których ostoją są kompleksy leśne i które niszczą pola uprawne, szczególnie zasiewy kukurydzy, a także łąki, 

i to nie tylko te, które bezpośrednio sąsiadują z lasami, lecz także te oddalone od nich o wiele kilometrów. 

Rolnicy twierdzą, że rozumieją miłośników łowiectwa, jak również potrzebę ochrony zwierząt łownych, ale 

proszą o zwrócenie uwagi na zasady racjonalnej gospodarki rolnej, o czym zresztą traktuje prawo łowieckie. 

Zdaniem rolników należałoby pogodzić interesy w zakresie ochrony zwierzyny oraz interesy w zakresie 

uprawiania myślistwa z interesami rolników. Dlatego według rolników zapisy ustawy o łowiectwie powinny 

być zmienione w taki sposób, aby dokonania oględzin, szacowania szkód i ustalania wysokości odszkodowa-

nia dokonywał podmiot niebędący stroną w postępowaniu odszkodowawczym. Wówczas rolnicy mogliby 

liczyć na bardziej obiektywną ocenę szkód dokonanych w uprawach. Jak stwierdza bowiem jeden z ubezpie-

czycieli: „szacowanie szkód łowieckich jest procesem złożonym i wymaga od szacującego dużej wiedzy rol-

niczej oraz dużego doświadczenia”. Rolnicy należycie uprawiają glebę, zaś zwiększenie szkód wynika ze 

zwiększenia liczby dzików. Według art. 47 obowiązującego prawa łowieckiego właściciele lub posiadacze 

gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwo-

dów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami łowieckimi. 

Rolnicy w skierowanym piśmie twierdzą, że są skłonni współdziałać z dzierżawcami obwodów łowiec-

kich w celu wypracowania dobrych rozwiązań. Rolnicy wnoszą o to, aby w prawie łowieckim zostały doko-

nane takie zmiany, które zapewniając ochronę zwierzyny, zapewniając możliwość realizacji pasji myśliw-

skiej, jednocześnie zapewnią szacunek dla ciężkiej pracy rolników i ochronę życiowych interesów rolników. 

Proszę Pana Ministra środowiska o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

Stanisław Gogacz 

 


