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Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na pismo znak BPS.DKS.KU.0401.34.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku 

z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo łowieckie (Druk nr 214), uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, co następuje.

Przedmiotowy projekt wprowadza zmianę art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - 

Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) poszerzającą prawa właścicieli i posiadaczy gruntów 

rolnych do uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach lub płodach rolnych również 

w przypadku, gdy nie wyrazili oni zgody na budowę przez dzierżawców lub zarządców obwodów 

łowieckich urządzeń lub wykonanie zabiegów zabezpieczających przed szkodami, jeżeli powstałe 

szkody nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody. 

Zmiana powyższego przepisu ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. (sygn. akt K 45/16), w którym Trybunał Konstytucyjny  

zwrócił uwagę, że niezasadne i nadmiernie ingerujące w prawo własności do gruntu jest ustawowe 

zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego z odpowiedzialności za wszystkie szkody 

wyrządzone w uprawach lub płodach rolnych, w tym również szkody powstałe w wyniku 

przeprowadzonego polowania, w przypadku, gdy brak zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie 

zabiegów zabezpieczających przed szkodami nie miał związku przyczynowego z powstałymi 

szkodami. 

Wprowadzenie proponowanej w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie zmiany 

spowoduje również, że odmawiając wypłaty odszkodowania zespół szacujący szkody będzie musiał 

jednoznacznie wykazać, że brak zgody właściciela lub posiadacza gruntów rolnych na budowę 

urządzeń lub wykonywanie zabiegów zabezpieczających przed szkodami, miał bezpośredni związek 
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z powstałą szkodą. Tym samym zweryfikowana zostanie zasadność i skuteczność proponowanych 

przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich niektórych zabiegów zapobiegających 

szkodom czy budowy ogrodzeń, które są często z łatwością forsowane przez zwierzęta, a jedynie 

utrudniają wykonywanie zabiegów agrotechnicznych na polach.  

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że do przekazanego 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Druk nr 214) nie zgłaszam uwag, zaś zawarta  

w nim propozycja zmiany przepisów jest korzystną dla właścicieli i posiadaczy gruntów rolnych.

Z poważaniem

Grzegorz Puda

Minister
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