
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 października 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka 

Kowalczyka oraz do pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy 

 

Szanowni Państwo! 

Prosimy o wyjaśnienie sytuacji związanej z zamontowaniem na terenach Lasów Państwowych ogrodzeń, 

co do których zamierzeniem była ochrona terenów leśnych i rolnych zagrożonych rozprzestrzenianiem się 

chorób zwierzęcych, tj. ASF, na skutek migracji zwierząt wolno żyjących, i tym samym zminimalizowania 

ryzyka rozprzestrzeniania się tych chorób. 

W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania. 

1. Jakiej długości łącznie są wszystkie zamontowane do tej pory ogrodzenia na terenie Lasów Państwo-

wych? 

2. Jaki jest łączny koszt zamontowania i obsługi tych ogrodzeń? 

3. Na jakich terenach zamontowano ogrodzenia? 

4. Jaka jest długość ogrodzeń w poszczególnych lokalizacjach? 

5. Kiedy zostały zamontowane ogrodzenia w danych lokalizacjach i na jaki okres? 

6. Czy ogrodzenia zostały usunięte w sposób całkowity z lokalizacji, które nie stanowią już zagrożenia? 

Jakie są to lokalizacje i jaką długość ogrodzeń usunięto do tej pory? 

7. Jakie służby (instytucje) są odpowiedzialne za kontrolę stanu ogrodzeń i zachodzących w ich obrębie 

zdarzeń, włączając w to aktywność kłusowników, wypadków z udziałem zwierząt i ludzi? 

8. Czy nie jest tak, że zakładane przez Państwo ogrodzenia ułatwiają, a wręcz wspomagają aktywność kłu-

sowników? 

9. Jakie służby, w jaki sposób i z jaką częstotliwością wykonują nadzór nad stanem technicznym ogro-

dzeń, włączając w to naprawy? Ile napraw zostało wykonanych, w jakich miesiącach i z jakich powodów? 

10. Ile zwierząt i jakich gatunków zginęło w męczarniach i ucierpiało na skutek zaplątania się w ogrodze-

nia oraz jaką pomoc otrzymały na skutek odniesionych ran? 

11. Czy zniszczone, poplątane, leżące na ziemi ogrodzenie nie stanowi rodzaju wnyków, w których giną 

zwierzęta? 

12. Czy oszacowano straty w faunie powstałe na skutek zamontowania ww. ogrodzeń i ich niekonserwo-

wania? 

13. Jakie są wymierne korzyści z przedmiotowych ogrodzeń w walce z chorobami zwierzęcymi, a jakie są 

straty? 

Krzysztof Kwiatkowski  

Wadim Tyszkiewicz 

 


