
Komisja Ustawodawcza Senatu. Otrzymałem informację, że toczą się prace nad nowelizacją 

ustawy o ochronie przyrody w części dotyczącej wypłaty odszkodowań za straty dokonane w 

mieniu prywatnym przez zwierzęta będące pod ochroną przyrodniczą. Ociepliłem dom 

jednorodzinny technologią na bazie styropianu Firmy Atlas. Na rogach domu gdzie zachodzą 

na siebie płyty styropianowe o grubości 10 cm pokryte tynkiem mineralnym dzięcioły 

wydziobują okrągłe dziury i robią sobie gniazda. Zaczęło się to kilka lat temu , mam już 14 

dziur i szpeci to całą elewację. Gdy zakleiłem dziury zaprawą cementową to ptaki wydziobały 

ją ponownie. Najbardziej agresywne są dzięcioły biało-czarne. Wydziobują duże ilości 

styropianu i niszczą ocieplenie budynku. Brudzą też odchodami fasadę budynku. Dzięcioły są 

pod pełną ochroną przyrodniczą. Za szkody odszkodowań nie wypłaca jednak Państwo 

Polskie z uwagi na to ,że nie ma ich na liście art.126 ust.1 ustawy z dnia 16.04.2001r o 

ochronie przyrody ( t. j. Dz. U. z 2009r Nr 51 poz. 1220 ze zm.). Na tej enumeratywnej liście 

są wilki, niedźwiedzie, rysie oraz bobry. O pomoc w tej sprawie i rozwiązanie problemu 

pisałem począwszy od 2007r. do Ministra Środowiska, Generalnej i Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, Wojewody, Marszałka Województwa, Starosty, dyrektora lasów 

państwowych, konserwatora przyrody, Dyrektorów Parków Narodowych i nikt nie udzielił mi 

pomocy w rozwiązaniu problemu. Na łatanie dziur w elewacji wydałem już 2500zł. Trzeba 

zamawiać ekipę z podnośnikiem hydraulicznym, aby móc załatać i pomalować otwory po 

ptakach i umyć ściany domu po odchodach ptasich. Na poniesione wydatki mam faktury od 

firm wykonujących moje zlecenia. Żaden urząd państwowy pomimo moich próśb nie opisał 

dziur na moim domu i ich nie zinwentaryzował, ani nie zajął się moim problemem. Gdybym 

zaś dzięcioła zastrzelił czy zniszczył mu gniazdo, to Prokurator od razu skieruje przeciwko 

mnie akt oskarżenia do Sądu, bo dokonałbym przestępstwa i otrzymam wysoką karę. Takie 

jest Polskie Państwo, że dzięcioł jest ważniejszy od obywatela, który płaci podatki. Mam 

około 30 pism z różnych urzędów, gdzie wszyscy umyli ręce od problemu twierdząc , że 

Skarb Państwa nie odpowiada za szkody dokonane przez dzięcioły. Natomiast to, że Skarb 

Państwa przerzuca koszty ochrony dzięcioła na barki obywatela, to już urzędników nie 

interesuje. Panuje tutaj taka pełna znieczulica społeczna i legislacyjna. Do Trybunału 

Konstytucyjnego sprawy zaskarżyć nie można, bo skarżyć można przepis prawa niezgodny z 

Konstytucją , a tutaj przepisu nie ma, tylko jest bezczynność i zła wola Ministra Środowiska i 

Rady Ministrów. Art.126 ust.12 cyt. wyżej ustawy daje prawo Radzie Ministrów na wydanie 

rozporządzenia, które objęłoby inne zwierzęta objęte pełną ochroną przyrodniczą niż 

wymienione w art.126 ust.1 cyt. ustawy. Wówczas w trybie administracyjnym można byłoby 

uzyskać stosowne odszkodowanie od Państwa. Jednak Minister tego nie robi z niewiadomych 



mi przyczyn. Pozostaje obywatelowi tylko droga sądowa, aby skarżyć Skarb Państwa o 

odszkodowanie, ale ta jest kosztowna i wyroki zapadają różne , bo sędziowie odpowiadają 

tylko przed Bogiem i historią. Ja skierowałem pozew przeciwko SP Ministrowi Środowiska o 

odszkodowanie w takiej sprawie i w II instancji w SO w Krośnie go wygrałem. Mam jednak 

kolejne dziury i Minister nie jest skłonny zawrzeć ugody i pokryć szkód tylko każe mi po raz 

kolejny rozpoczynać batalię sądową z Państwem Polskim. Uważam, że Senat winien 

zaproponować taką nowelizację ustawy, aby za wszelkie szkody dokonane przez dzikie 

zwierzęta pod ochroną płaciło Państwo. Bo niby dlaczego za szkodę dokonaną przez wilka 

czy bobra odszkodowanie się należy, a za szkodę dokonaną przez dzięcioła czy inne zwierzę 

trzeba iść do Sądu? Nie ma tutaj żadnego uzasadnienia konstytucyjnego i co do bobrów już 

wypowiedział się TRYBUNAŁ Konstytucyjny. Dlatego namawiam Senat, aby raz wreszcie 

ten problem całościowo , a nie fragmentarycznie rozwiązać. Wierzę, że Senat zechce się zająć 

moją sprawą, która dotyka wielu obywateli w Polsce, wystarczy poczytać fora internetowe. 

Oczekuję , że na mój wniosek otrzymam odpowiedź o przychylnym potraktowaniu mojego 

projektu. Moją sprawą starałem się zainteresować Panią Senator Prof. dr hab. J. Rotnicką 

która ma komplet dokumentów łącznie z wyrokami sądowymi dotyczącymi mojej sprawy. 

Z poważaniem Adam Nycz. 


