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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 

 

(druk nr 214 S) 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) 

 

Art. 48. 

Odszkodowanie nie przysługuje: 

1)   osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty 

rolne na gruntach leśnych; 

2)   posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, 

określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały; 

[3)   
(7)

 posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na 

budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie 

zabiegów zapobiegających szkodom;] 

<3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na 

budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń 

lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom, z wyłączeniem 

szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód, które powstałyby 

niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz 

uszkodzonych upraw lub plonów rolnych nie wyraził zgody;> 

4)   za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy; 

5)   za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim 

sąsiedztwie lasu; 

6)   za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad 

agrotechnicznych; 

7)    za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w 

odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o 
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zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia 

następującego po dniu: 

a)  w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo 

b)  w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister 

właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego 

dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo 

c)  zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu 

właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do 

spraw środowiska. 


