
• Do druku nr 219 

RZECZPOSPOLITA POLSKA · 
Warszawa, dnia f:.cJł . 

PROKURATOR GENERALNY 

PG VII G 025.22.2016 

~~:~.~;')]~;~~:;A~~ o 9. 1.. .. l ,;~ Pan 
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Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Nawiązując do pisma z dnia 26 stycznia 2016 r. nr GMS-WP- 173-16/16, przy 

którym przekazano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, 

uprzejmie informuję o braku uwag do w/w projektu. 

Nadmieniam, iż przedmiot projektu pozostaje poza bezpośrednim obszarem 

działania prokuratury. 
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Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 

Warszawa, 2016.02. oa 

Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2016 r., znak: GMS-WP-173-16/16, dotyczące 

zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Robert Telus), w załączeniu uprzejmie przekazuję opinię Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa do przedłożonego projektu. 
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Otrzymuja: 

1) adresat -1 egz., 
2) a/a -l egz. 



KR-51-38/16/KBU 

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Robert Telus) 

w związku z otrzymaniem do zaopiniowania projektu UStaJJ:Y o zmianie UStf11l!j - Prawo łowieckie 
(przedstawicie/wnioskodawców: poseł Robert Telus), zauważa się, co następuje: 

1. W projektowanej ustawie uregulowano tryb postępowania dotyczącego oględzin i oszacowania szkód 
wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także szkód 
wyrządzonych przy wykonywania polowania (art. 46a- 46d dodawane do zmienianej ustall(J- Prawo 
łowieckie). Wskazać jednak należy, iż art. 49 ustall(J - Prawo łowieckie stanowiący podstawę prawną 
wydania rozporządzenia określającego sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i 
płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za szkody, w wytycznych posługuje się sformułowaniami 
,,szacowanie wstępne" i "szacowanie ostateCi}te'~ Sformułowania te są nieadekwatne do terminologii, jak 
również do trybu szacowania szkód określonych w art. 46a - 46d dodawanych do ustf11l!j - Prawo 
łowieckie, które to przepisy nie przewidują takich etapów postępowania w sprawie szacowania szkód. 
Podnieść również należy, iż zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 ro:{/Jorządzenia Ministra Środowiska z dnia 
8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz 11(Y}Jiat odszkodowań za szkot!J w 
uprawach i plodach rolnych (D:(: U. Nr 45, po:(: 272) wstępne szacowanie szkody jest utożsamione z 
oględzinami~ Tym samym należałoby zastanowić się również, czy nie jest konieczna zmiana art. 49 
ustt111(J - Prawo łowieckie. 

2. W art. SOa dodawanym do ustau:y- Prawo łowieckie (art. 1 pkt 4 projektu): 
1) w ust. 3 pkt 3 wyrazy: "na rzecz tego Fundusif1" należałoby zastąpić wyrazami: ,,przez ten Fundusz'~ 
2) ust. 4 wydaje się być zbędny, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 8 ustf11l!j z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych {D:(: u. z 2013 r. poz. 885, zpó~. zm.) koszty państwowego funduszu celowego mogą 
być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące 

przychody, w tym dotacje z budżetu państwa i pozostałości środków z okresów poprzednich. 

3. W dodawanym art. 50 b do ustf11l!j- Prawo łowieckie (art. 1 pkt 4 projektu): 
1) wątpliwości budzi zawarta w ust. 7 propozycja, zgodnie z którą w przypadku, gdy wysokość 

odszkodowania przekroczy środki Funduszu Odszkodowawczego, różnicę będzie pokrywał 

wojewoda ze środków budżetu państwa. Zwrócić należy uwagę, iż państwowy fundusz celowy 
funkcjonuje na podstawie rocznego planu finansowego, w którym powinny być określone w 
sposób rzetelny planowane wydatki tego funduszu m.in. na podstawie informacji dotyczących 
wydatków ponoszonych w poprzednich latach. W literaturze przedmiotu podkreśla się również, iż 
"ideą powo!Jwania fonduszów jest rr:zerwowanie części środków publicznych na określone ustawowo zadanie 
publiczne" (M. Duda, Komentarz do art. 29 ustall(J o finansach publicznych, [w:] Ustawa o finansach 
publicznych. Komentarz prawno-.ftnansoll(J, red. H. Dzwonkowsk.i, G. Gołębiowski, Warszawa 2014, 
,,Lex.el''). W tej sytuacji konieczność finansowania tego samego zadania publicznego zarówno ze 
środków państwowego funduszu celowego, jak również ze środków budżetu państwa przemawia 
przeciwko koncepcji utworzenia takiego funduszu; 

2) w ust. 9 zastosowano błędne odesłanie do ust. 7 zamiast do ust. 8, który stanowi o odpowiednim 
stosowaniu przepisów działu III ustall(J- Orc!Jnaga podatkowa; 

3) wątpliwości budzi nieprecyzyjny zakres upoważnienia do wydania rozporządzenia (ust. 12), a w 
szczególności nieokreślenie wytycznych dotyczących warunków rozłożenia na raty należności z 
tytułu składek wnoszonych do Funduszu Odszkodowawczego przez dzierżawców lub zarządców 
obwodów łowieckich (tj. czy stawka oprocentowania będzie korzystniejsza od oferowanej na rynku, 
czy też nie). 



4. Poważne zastrzeżenia budzi proponowany termin wejścia w życie projektowanej ustawy, czyli dzień 1 
czerwca 2016 r., w kontekście konieczności wydania nowych aktów wykonawczych, niezbędnych do 
stosowania przepisów ustawy (w szczególności regulujących postępowanie w sprawie szacowania 
szkód). 

S. W uzasadnieniu projektu (w akapicie trzecim na str. 3) zamieszczono informacje dotyczące 

upoważnienia do wydania rozporządzenia, które są niezgodne z brzmieniem projektowanych 
przepisów. Otóż należy zauważyć, iż projektowana ustawa zawiera dwa upoważnienia do wydania 
rozporządzeń w sprawie: 
1) szczegółowego sposobu ustalenia stawek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów 

łowieckich (art. SOb ust. 11 zmienianej ustawy); 
2) warunków rozłożenia na raty należności z tytułu składek wnoszonych przez dzierżawców lub 

zarządców obwodów łowieckich (art. SOb ust. 12 zmienianej ustawy). 
Tym samym poza zakresem spraw przekazanych do uregulowania w wymienionych aktach 
wykonawczych są kwestie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach lub płodach 
rolnych (gdyż są one ustalone na podstawie upoważnienia sformułowanego w art. 49 uslt111!J - Prawo 
łowieckie, którego brzmienia nie zmienia projektowana ustawa). Natomiast kwestia pomniejszania 
odszkodowań za szkody łowieckie nie jest uregulowana ani w przepisach projektowanej ustawy ani w 
innych regulacjach prawnych zmienianej ust~- Prawo łowieckie. Przypomnieć natomiast należy, że art. 
48 uslcm:J - Prawo łowieckie określa w sposób enumeratywny przypadki, w których nie przysługuje 
odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele 
i sarny albo za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. 
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Warszawa, 08 lutego 2016 r. 

zw /0714/18/16 
SEI<RETARlAT SZEFA KS 

Pan 
Lech Czapla 
Szef 

L.dz ............................................. . 

Data wpływu ....... 9..~: ... 9.2, . .l.0.16.. 

Kancelarii Sejmu 

Aau.pptc't. ~tt Nrw~/1-ee 
W odpowieCizi na pismo z dnia 28 stycznia 2016 r., w sprawie 

przedłożenia opinii do poselskiego projektu ustawy {MK-020-76/16)- o 

zmianie ustawy- Prawo łowieckie (KP PfS), w załączeniu, przekazujemy 

opinie otrzymane z województw: świętokrzyskiego, opolskiego, 

podkarpackiego, mazowieckiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, 

zachodniopomorski ego, wielkopolskiego i lubuskiego. 

1·1 Bogdan lepielewski 

iura ZWRP 



MARSZAŁEK • 
WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

OWŚ-III.7131.3.2016 Kielce, dnia 3.02.2016r. 

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura Związku Województw RP 

Dotyczy: Opinia Województwa Świętokrzyskiego do poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy - Prawo łowieckie (KP PiS) 

Po przeanalizowaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie 
wnoszę nastecpujące uwagi do powyższego projektu. 

W art. l pkt 1 zmieniającym art. 46 ustawy- Prawo łowieckie: 
a) w ust. 1 projektodawca zmieniając dotychczasowe brzemiennie art. 46 nie dokonał 

zmian w art. 50, przez co dublowane są kompetencje zarządów województw oraz 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowa z nowymi kompetencjami 
właściwego terytorialnie wojewody; 

b) ust. 2 - proponowany zapis niepotrzebnie wydłuża proces zgłaszania szkody 
łowieckiej poprzez wprowadzenie organu pośredniczącego w postaci wójta, 
bunnistrza lub prezydenta miasta. W przypadku szkód łowieckich im krótszy 
termin mil(dzy stwierdzeniem wystąpienia szkody łowieckiej i oglf(dzinami, tym 
łatwiej rozpoznać sprawcę szkody oraz właściwie oszacować jej rozmiar. 

W art. l pkt 2 wprowadzającym art. 46a - 46d część wprowadzonych przepisów budzi 
zastrzeżenia, co do równości traktowania stron: 

a) w art. 46a ust. 4 - projektodawca daje możliwość wnioskowania o obecność przy 
oględzinach i szacowaniu szkód przedstawiciela izby rolniczej, wyłącznie 
właścicielom lub posiadaczom gruntów rolnych. 

b) w art. 46c ust. 3 - projektodawca nie uwzględnia przypadku odmowy podpisania 
protokołu z szacowania szkody przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowickiego 
lub przedstawiciela izby rolniczej. 

c) w art. 46d ust. 2 i 3 - projektodawca nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów 
w przypadku uwzględnienia w decyzji wojewody o wysokości przyznanego 
odszkodowania kosztów poniesionych na sporządzenie opinii rzeczoznawcy 
powołanego przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, tak jak ma to 
miejsce przy uwzględnieniu opinii rzeczoznawcy powołanego przez właściciela lub 
posiadacza gruntów. Zgodnie z proponowanymi zapisami w obydwu przypadkach 
koszty opinii rzeczoznawcy poniesie de facto dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego bezpośrednio powołując swojego rzeczoznawcę lub pośrednio przez 
składkę wpłacaną do Funduszu, gdyż koszt ten wliczany będzie do wysokości 
szkód łowieckich, na podstawie których określana jest wysokość wpłaty. 

tel. 413421549 
fax· 41344526) 

kdn<ela11a·ą sejmłlt.kielce.pl 
al IX Wieków Kiek J; 25·)16 Kielce 



W art. 2 pkt 4 wprowadzającym art. SOa i SOb: 
a) Wart. 50b ust. 5 i 6- proponuje się, aby stopień niezrealizowania rocznego planu 

łowieckiego określany był w stosunku do zwierzyny łownej, o której mowa 
wart. 46 ust. l pkt. l (dzik, łoś, jeleń, daniel i sama). Zapis taki zabezpiecza interes 
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, gdyż nie będą oni ponosić 
zwiększonych kosztów w przypadku niezrealizowania rocznego planu łowieckiego 
w stosunku do zwierzyny nie powodującej szkód łowieckich (np. bażant, kaczka, 
lis, czy zając). Ponadto proponowane zapisy nakładają nadmierne obciążenia na 
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich za niewykonanie rocznego planu 
łowieckiego przez proporcjonalne zwiększenie składki (art. 50b ust. 5) oraz 
podwojenie jej wysokości (art. SOb ust 6). Zastosowanie jednego obciążenia 
wystarczająco zmobilizuje dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do 
realizacji rocznych planów łowieckich. 

b) W art. SOb ust. 11 - zbędne jest wprowadzanie delegacji ustawowej do wydania 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu ustalenia składek wnoszonych 
przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i uzależnianie ich od 
kategorii obwodu łowieckiego, gdyż występowanie i wielkość szkód łowieckich nie 
jest bezpośrednio związana z kategorią obwodu. Szkody łowieckie w większym 
stopniu uzależnione są od specyfiki obwodu wynikającej z położenia pól 
uprawnych, struktury zasiewów, działań podejmowanych przez dzierżawców 
i zarządców obwodów łowieckich w celu zabezpieczenia upraw, sposobu 
zagospodarowania obwodu oraz innych czynników tj. rójka owadów czy lata 
nasienne. Proponowane zapisy art SOb ust. 3 i 4, określające maksymalną 
wysokość składki oraz uzależniające jej wielkość od wysokości szkód łowieckich 
wyrządzanych w danym obwodzie, są wystarczające. Proponuje się, aby do 
projektu wprowadzić zapis określający wielkość składki w wysokości nie większej 
niż dwukrotność średniej wysokości wypłaconych odszkodowań w trzech lub 
pięciu ostatnich latach gospodarczych. Zapis taki w pełni zabezpieczy interes 
poszkodowanych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, gdyż 
wielkość składki będzie wystarczająca do zabezpieczenia roszczeń (zarzut 
zaniżania wartości szkód) i nie powinna stanowić nadmiemego obciążenia dla 
dokonujących wpłaty do funduszu. Po kilku latach funkcjonowania proponowanych 
przepisów kwota wpłacana do Funduszu Odszkodowawczego odpowiadać będzie 
realnej wysokości szkód łowieckich w danym obwodzie łowieckim. 
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CZŁONE 

l 

JEWOOZTWA 



j 
OPOLSKIE 

K"''1No\tł 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

DRW.I.7131.4.2016 Opole,l'11utego 2015 r. 

Pan 
Bogdan Ciepłelewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw RP 

s "\-.4-~ _, :l ~Q.. ._:.t_ l:> ~,~h.Ł l 
W związku z otrzymanym do zaopiniowania poselskim projektem ustawy o zmianie 

ustawy Prawo łowieckie (PiS) poniżej przekazuję uwagi Samorządu Województwa 

Opolskiego w przedmiotowej sprawie. 

Proponowany zapis art. 46 ust. 1, który stanowi, że do wynagradzania szkód 

obowiązany jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód może 

powodować, że duże uprawy rolne danego podmiotu, polożone obecnie w granicach 

jednego obwodu łowieckiego, ale na terenie dwóch województw, będą szacowane 

częściowo przez dwa różne organy. Dlatego proponuje się aby szacowanie odbywało się 

przez wojewodę właściwego, na terenie którego znajduje się przeważająca powierzchnia 

obwodu łowieckiego. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami art. 46 ust. 2 ww. projektu ustawy 

wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości 

odszkodowania właściciellub posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu 

na wystąplenie tych szkód wójta burmistrza lub prezydenta, który przekazuje go 

wojewodzie. Wojewoda na podstawie art. 46a ust. 1 podejmuje czynności związane z 

oględzinami l szacowaniem szkód w termlnie 14 dni dopiero po otrzymaniu wniosku od 

wójta, burmistrza lub prezydenta. Powyższe zapisy w opinll Samorządu Województwa 

Opolskiego wydłużają procedurę wszczynającą postępowanie odszkodowawcze, co jest 

niekorzystne dla producentów rolnych. 

Zgodnie z zapisami art. SOb ust. 3 ww. projektu ustawy, wysokość maksymalnej 

składki wnoszonej na rzecz Państwowego Funduszu Odszkodowawczego, podobnie jak 

czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, uzależniony jest od powierzchni danego obwodu, 

bez powiązania z powierzchnią zredukowaną uszkodzonych upraw. Takie rozwiązanie 

spowoduje, że dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich nie będą zobowiązani do 

ograniczania rozmiaru szkód łowieckich i nie będą ponosić żadnych konsekwencji z tytułu 

zwiększającego się rozmiaru tych szkód, co negatywnie wpłynie na dochody gospodarstw 

rolnych l relacje dzlertawców i zarządców obwodów łowieckich z rolnikami. 
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Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 

RG~IX.7131.9.2016.SG Rzeszów, 2016-02-

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Zwi~zek Województw RP 
ul. Świętojerska sn 
00-236 Warszawa 
www.zwm.pl 

W odpowiedzi na e-maiła, dotyczącego przesłania uwag do poselskiego 

projektu ustawy- o zmianie ustawy- Prawo łowieckie (KP PiS), opiniuję pozytywnie 

w/w projekt zmian ustawy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach 

rolnych przez niezalezne komisje. Powyzsze rozwiązania wychodzą naprzeciw 

oczekiwaniom środowisk rolniczych. 

Jednocześnie bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie szacowania 

szkód łowieckich, z którego wynika, ze znaczne ich nasilenie występuje w okresie od 

kwietnia do listopada, zasadnym wydaje się, aby termin w .tycie zmian w zakresie 

szacowania szkód łowieckich obowiązywał od 1 stycznia 2017 roku, co umozliwi 

płynne przekazanie kompetencji. 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Ala. 



Informacja o projekcie: 
Tytuł projekt ustawy z dnia ... 2016 r. o zmianie ustawy- Prawo łowieckie 
Autor Grupa posłów PiS 
Projekt z dnia 

Informacje o zgłaszającym uwagi: 

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Organizacja samorządowa Zwi!łZek Woiewództw RP 

Osoba do kontaktu 
' 

e-mail 

tel. 

Uwagi: 
Część dokumentu, Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

Lp. 
do którego odnosi stanowiska resortu 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 
Proponowany art. Brak określenia czy na terenach Z treści propozycji nie wynika na 
46 ust. l obwodów łowieckich, czy również jakich terenach będzie realizowane 

l. poza nimi szacowanie szkód i wypłata 
odszkodowań według schematu 
przedstawionego w projekcie 

Proponowany art. l. Brak określenia terminu, w jakim l. Zgłoszenie szkody w krótkim 
46 ust. 2 poszkodowany ma zgłosić terminie po jej wystąpieniu często 

szkodę jest niezbędne do prawidłowego 
2. Zaangażowanie dodatkowych określenia sprawcy szkody, naleiy 

pośredników w przekazywaniu dążyć do jak najkrótszego czasu 
zgłoszenia szkód do wojewody od powstania szkody do jej 
wydłuży o kilka dni cza~ dotarcia oględzin. 

informacji do wojewody oraz 2. Każdy dzień zwłoki w przekazaniu 
2. zwiększy zobowiązania kadrowe informacji o szkodzie może 

i finansowe wójtów, znacząco utrudnić określenie jej 
burmistrzów lub prezydentów sprawcy (deszcz i śnieg zacierają 

3. Proponuje się, aby zobowiązać ślady i tropy). 
poszkodowanego do 3. Taka informacja umożliwi 
równoległego zgłaszania szkody dzierżawcy lub zarządcy 
do wojewody l do dzierżawcy ograniczenie szkody 

lub zarządcy obwodu tow. 



Proponowany art. l. 14 dni, o których mowa w l. W tym czasie jesienią, zimą i 
46a ust. l propozycji to zbyt długi okres. wiosną ślady i tropy zwierząt 

Dotychczas dzierżawcy i mogą ulec zatarciu i określenie 
zarządcy mieli 7 dni na sprawcy szkody będzie 

3. dokonanie oględzin niemożliwe 

2. Brak wskazania trybu 2. Większość szkód szacuje się dużo 
powiadomienia o terminach później niż powstały 

l zbiorów, a więc terminach 
szacowania 

Proponowany art. Brak określenia w jakim charakterze W charakterze doradcy, 
4. 46a ust. 4 ma występować przedstawicielizby obserwatora? 

rolniczej 
Proponowany art. Niejasny zapis "w razie potrzeby" Kto ocenia czy potrzeba zachodzi, na 

s. 46a ust. S jakiej podstawie, według jakich 
kryteńów? 

Proponowany art. Brak informacji jak wskazać datę Data wystąpienia szkody powinna 
6. 46b ust. l pkt 3) powstania szkody być określona we wniosku 

postkodowanego 
Proponowany art. Zapis "proponowaną" może Wysokość odszkodowania powinna 

7. 
46b ust. l pkt 4) sugerować możliwość "dobijania wynikać z konkretnych danych i 
oraz ust. 4 oraz art. targu" z poszkodowanym obliczeń, a nie podlegać 
46d ust. 2 negocjacjom 
Proponowany art. Brak możliwości wpisania informacji Jeśli wg ust. 2 można wnosić 
46b ust. 3 o zamiarze wniesienia zastrzeżeń odwołania w terminie 7 dni od 

8. 
przedłożenia protokołu, to powinna 
być możliwość umieszczenia w 
protokole informacji o zamiarze 
wniesienia zastrzeżeń 

Proponowany art. Izby rolnicze (na pewno nie Taki zapis powinien zapewnić izbom 
46b ust.4 wszystkie) nie prowadzą list rolniczym dodatkowe środki 

9. rzeczoznawców. (kadrowe l finansowe) na 
prowadzenie obsługi list 
rzeczoznawców 

Proponowany art. Zachodzi obawa, że dojdzie do tego, 
10. 46b ust. S że sąsiedzi będą nawzajem szacować 

sobie szkody 

11. 
Proponowany art. Brak wskazania dla kogo będzie 
46c ust. 4 czwarty egzemplarz protokołu 

12. 
Proponowany art. Nieprecyzyjny zapis "zadań 
soa ust. 2 pkreśłonych w IJStawle" ____ -- --- -

2 



Proponowany art. Brak odniesienia do obwodów Niejasne, który wojewoda będzie 

13. 
50b ust. l leżących na terenie dwóch dysponentem składek w sytuacji, 

województw gdy obwód leży na terenie dwóch 
województw 

Proponowany art. Brak wskazania o jaką powierzchnię Powierzchnie te różnią się znacznie, 

14. 
50b ust. 3 i 11 chodzi- w granicach, czy po na powierzchniach wyłączonych nie 

wyłączeniach ma warunków do prowadzenia 
gospodarki łowieckiej 

Proponowany art. 1. Terminy określania wysokości l. Realizacja planu łowieckiego 
S Ob składki i wnoszenia składki nie trwa do końca marca, zatem 

współgrają z rokiem uzależnienie wysokości składki 

gospodarczym w łowiectwie. od stopnia realizacji planu jest 
2. Brak konkretnego algorytmu niemożliwe przed tą datą. 

15. wyliczania wysokości składki. 2. Dzierżawcy i zarządcy obwodów 
Samo podanie, że będzie powinni mieć wgląd w sposób 
uzależniona od wysokości szkód w wyliczania wysokości składek 
danym obwodzie łowieckim jest 
niewystarczające 

l 
Proponowany art. Plan może być niezrealizowany w Brak uwzględnienia powodów 

l 

50b ust. 5 i 6 10%, 40% i 100% z różnych niezrealizowania planów, lepszym l 

l 

16. powodów rozwiązaniem było by uzależnienie 
Ust. 6 dubluje zapis ust. 5 %wzrostu wysokości składki od % 

wielkości niezrealizowania planów 
W całym projekcie Przewiduje się, że stroną 

poszkodowaną jest właściciellub 

17. 
posiadacz gruntów rolnych. Z 
praktyki wiadomo, że mogą to być 
właściciele upraw nie będący 
właścicielami gruntów 

Uzasadnienie, Nierealne określenie nakładów Do realizacji zadania przewidziano 
ostatnia strona pracy. kwotę pochodną 380 etatów. Przy 

4703 obwodach o łącznej 
powierzchni 25637,3 tys. ha w kraju 

18. ja jeden etat przypadnie nieco 
ponad 12 obwodów i ok. 65400 ha. 
Wątpliwe czy to wystarczy biorąc 
pod uwagę sezonowość 
występowania szkód łowieckich. 

19. Cały projekt Brak wskazania źródeł dodatkowego 

3 
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URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTW A 

ŚLĄSKIEGO 

Wydział 
Pornocy Prawnej 

i Zamówień Publicznych 

ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice 

teJ. +48 (32) 20 78 617 
fax. +48 (32) 20 78 618 
biuro.prawne@slaskie.pl 

www .slaskie.pl 

Katowice, dnia 5 lutego 2016 r. 

OP.0821.00029.2016 

OP.KW-00079/16 

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw RP 

ul Świętojerska sn 
00-236 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 stycznia 2016 r. (przesłane drogą 

elektroniczną), dotyczące konsultacji poselskiego projektu ustawy- o zmianie 
ustawy - Prawo łowieckie (KP PiS), poniżej przedstawiam następujące uwagi 
i zastrzeżenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: 

Proponuje się zmienić Art. 50 ustawy Prawo łowieckie uchylając pkt. 2 ust. 2 
i mówiący, iż za szkody o których mowa w art. 46 ust. l na obszarach 

obwodów łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład 
1 obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca zarząd województwa 

ze środków budżetu państwa, oraz pkt. 3 mówiący że za szkody, o których 
mowa w ust. l b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków 

, bud.Zetu państwa. 

Uzasadnienie 

Wprowadzając nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty 

odszkodowań, projekt przewiduje ustanowienie zasady (art. 46), 
że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych 

przez dziki, łosie, jelenie, daniele i samy oraz przy wykonywaniu polowania 
jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy 
ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. 

Do tej pory zgodnie z Art. 50 pkt. l b, Skarb Państwa odpowiada za szkody 

łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. l 

pkt. l, na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. 
Jednocześnie w pkt. 2 ust. 2 tego artykułu za szkody, o których mowa w ust. l 

na terenie obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład 

' obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca zarząd województwa 

ze środków budżetu państwa. Zgodnie z pkt. 3, za szkody na obszarach 
niewchodzących w skład obwodów łowieckich ustawodawca zobowiązał 
zarząd województwa do wypłaty odszkodowań ze środków budżetu państwa. 

Artykuł 50 wraz ze swoimi w/w punktami i podpunktami szacowanie części 
' szkód przenosi na zarządy województwa, zobowiązując je do wypłaty 

odszkodowań ze środków skarbu państwa. 

Strona l z 2 



Znowelizowana ustawa wprowadzając nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty 
odszkodowań, przewiduje ustanowienie zasady (art. 46), że do oględzin i odszkodowania 
szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny 
oraz przy wykonywaniu polowania jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, 
wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. 
W przypadku poszkodowanych rolników, posiadających użytki rolne na obszarach 
wchodzących w skład obwodów łowieckich, jak i na obszarach z nich wyłączonych w myśl 
pierwotnie zakładanej zmiany ustawy ponosiliby oni koszty związane z przygotowaniem 
wniosku i dokumentacji, składając ją z obszaru wchodzącego w skład obwodu łowieckiego 
do wojewody, a z obszaru z niego wyłączonego do marszałka województwa. 
Chcąc wyeliminować negatywne zjawisko ponoszenia przez rolników dodatkowych kosztów, 
dublowania się dokumentacji i ograniczenia biurokracji, należy podjąć działania zmierzające 
do ujednolicenia procedury szacowania szkód łowieckich przekazując je w całości 

do wojewody. 
Środki, które dotychczas były wypłacane rolnikom za szkody wyrządzone na obszarach 
nie wchodzących w skład obwodów łowieckich pochodziły z budżetu państwa, a zarząd 
województwa dokonywał jedynie ich wypłaty. 
Zmiana instytucji szacującej szkody łowieckie najedną- (wojewodę) poprzez ujednolicenie 
procedury nie będzie w środowisku rolniczym wprowadzało niepotrzebnego zamieszania. 
W proces szacowania szkód łowieckich zaangażowany będzie tylko Skarb Państwa. 

Wobec powyższego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pozytywnie opiniuje 
proponowane zmiany z uwzględnieniem uchylenia art.SO ust.2 pkt. 2 oraz ust.3. 

Zastępca Dyrektora Wydziału 
Pornocy Prawnej i Zamówień Publicznych 

Radca Prawny 
Józef Koczar 
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Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie ( WD i. \-(,1.(.., 'l ""osko -e omov< )t.ie) 

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, w swej treści 

odnosi się przede wszystkim do tematyki szkód łowieckich. Proponowane zapisy 
wprowadzają nowe regulacje w zakresie trybu i sposobu wynagradzania szkód wyrządzonych 
przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, tj.: 

Propozycja utworzenia Państwowego Funduszu Odszkodowawczego, którego 
zadaniem byłoby finansowanie wypłat odszkodowań za szkody łowieckie i pokrycie kosztów 
związanych z realizacją zadań określonych w ustawie, stanowi próbę przeciwdziałania 

sytuacji, w której dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich oraz poszkodowani właściciele 
upraw i płodów rolnych nie dochodzili do porozumienia wobec problemu szkód łowieckich 
wyrządzanych przez zwierzynę. 

Według opinii przedstawicieli dzierżawców obwodów (kół łowieckich), obowiązkowa 

składka na rzecz Państwowego Funduszu Odszkodowawczego wnoszona przez dzierżawcę, 
niejednokrotnie może być znacząco wyższa, niż dotychczasowe nakłady ponoszone z tytułu 
rekompensaty szkód łowieckich. Nawet najmniejsza, dopuszczalna kwota obowiązkowej 
składki ustalanej corocznie przez wojewodę, może przekraczać możliwości finansowe 
niektórych dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. 

Podmiotem odpowiedzialnym za całokształt prac nad wynagradzaniem szkód 
łowieckich zostać ma właściwy miejscowo wojewoda, działający jako przedstawiciel Skarbu 
Państwa, w związku z powyższym, nowelizacji wymaga również obecna treść art. 50 ustawy 
Prawo łowieckie, a w szczególności: 

ust. 1. - uchylić 

ust. l b. - uchylić 

Treść zawarta w przywołanych ustępach, mieści się w proponowanym brzmieniu 
nowelizowanego art. 46 ust. l i 2. 

Podobnie treść art. 50 ust. 2, 3 i 4, w świetle ww. przepisu traci umocowanie prawne, 
gdyż pozostawienie tych przepisów w dotychczasowym brzmieniu, może wprowadzić 
nieuzasadnione rozdzielenie kompetencji w zakresie szacowania szkód łowieckich, pomiędzy 
wojewodą a PGL Lasy Państwowe i zarządem województwa. 

Proponowany w art. 46 ust. 2 zapis, mówiący o możliwości składania wniosków 
o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, a następnie przekazywaniu przedmiotowego wniosku do wojewody, może 
spowodować nieprawidłowości w terminowym rozpatrywaniu spraw. Właściwym 

rozwiązaniem mogłoby być przekazywanie zgłoszeń szkód w formie pisemnej (papierowej 
lub elektronicznej) bezpośrednio do wojewody lub jak dotychczas do dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu- upoważnionym do uczestniczenia w oględzinach i szacowaniu szkody. 



W dobie powszechnej komunikacji elektronicznej, takie rozwiązanie mogłoby znacząco 
usprawnić prowadzenie postępowania. 

Także określanie ostatecmej kwoty odszkodowania w trybie decyzji administracyjnej pxzez 
wojewodę, może znacząco wydłużyć i skomplikować procedurę wypłaty odszkodowań 
łowieckich. Z punktu widzenia gospodarki rolnej, pożądane jest wypłacanie odszkodowania 
w tenninie 30 dni od dnia ostatecznego szacowania szkody, co ma znaczenie np. w przypadku 
szkód wyrządzonych na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacyjnym, gdzie wymóg 
doprowadzenia uszkodzonego terenu do stanu pierwotnego, przed rozpoczęciem sezonu 
wegetacyjnego jest istotny dla prawidłowego odnowienia sicr runi łąkowej. 

Zgodnie z równością podmiotów wobec prawa - niedotrzymanie terminu wypłaty powinno 
wiązać sicr z koniecmością wypłacenia ustawowych odsetek osobom poszkodowanym, ze 
środków Funduszu Odszkodowawczego lub Skarbu Państwa 

Państwowy Fundusz Odszkodowawczy lub Skarb Państwa powinien obejmować także 
wypłacanie odszkodowań za szkody wyrządzane przez łowne gatunki ptaków migrujących, 
np. przez wszystkie gatunki gęsi (oraz łabcrdzie i turawie). 'a względu na ewidentne zmiany 
w strukturze upraw, zmiany klimatyczne i związane z tym zmiany zachowań migracyjnych 
tych ptaków, nałetałoby objąć mo:tliwością rekompensaty, szkody łowieckie wyrządzane 
przez te gatunki. Odszkodowania z tego tytułu, powinny być wypłacane niezaletnie od pory 
roku, w której wystąpiła szkoda w uprawie. 
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Szczecin, 3 łutego 2016 r. 

Pan Bogdan Ciapielewski 

Dyrektor Biura 

Związku Województw RP 
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WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

dotvczaca: poselskiego projektu ustawy • o zmianie ustawv • Prawo łowieckle łKP PIS). 

Województwo Zachodniopomorskie po zapoznaniu się z projektem poselskiego projektu 

ustawy - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (KP PiS) przesyła uwagi i proponuje rozważenie 

ich uwzględnienia: 

1. Proponowany w art. 46 ust 2 zapis, mówi o tym, :te właściciel lub posiadacz gruntów składa 

wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkody do właściwego ze względu na wystąpienie 

tych szkód wójta, burmistrza lub prezydenta, który ma za zadanie jedynie przekazanie 

go wojewodzie. Może to doprowadzić do nieuzasadnionego wydłużenia czasu potrzebnego 

do przeprowadzenia szacowania szkody. OboWiązujące obecnie rozporządzenie regulujące 

zasady postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich obliguje podmioty zobowiązane 

do szacowania szkód do przeprowadzenia szacowania w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia 

szkody. Termin ten może być niemożliwy do dotrzymania w przypadku, kiedy poszkodowani będą 

składali wnioski o szacowanie szkód za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Istnieje także ryzyko, że taki system zgłaszania szkód praktycznie uniemożliwi zgłaszanie 

i szacowanie szkód łowieckich stwierdzonych bezpośrednio przed zbiorem uszkodzonej uprawy. 

Ponadto proponowany zapis może być uciążliwy w sytuacji, kiedy uszkodzona uprawa będzie się 

znajdowała na obszarze Więcej niż jednej gminy. 

2. Proponowany zapis art. 46a ust 1 stoi w sprzeczności z zapisami rozporządzenia Ministra 

środowiska z dnia B marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód 

oraz wypłat odszkodowań za ~ody w uprawach i płodach rolnych - w przywoływanym 
rozporządzeniu podmioty właściwe do szacowania szkód zobligowane są do przeprowadzenia 

70·&40 S=ecln. uL ICaclell)' 34 
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szacowania szkody w terminie siedmiu dni od daty jej zg~oszenia, co za tym idzie - zapisy 

rozporządzenia winny być w tym przypadku odpowiednio skorygowane, choć pojawia się 

wątpliwość, czy zasadnym jest aby szkody w uprawach i płodach rolnych szacowane przez różne 

podmioty miały być szacowane w innym terminie od daty zgłoszenia. 

3. Proponowany w art. 46a ust. 4 wyklucza mo2:1iWość wyrażenia przez wojewodę woli udziału 

przedstawiciela izby rolniczej w oględzinach lub szacowaniu szkody. Proponujemy przyjąć 

ten zapis w kształcie: .Na wniosek jednej ze stron w oględzinach i szacowaniu szkód, o których 

mowa w art. 46 ust. 1, mo~e równiez brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce 

wystąpienia szkód izby rolniczej.". 

4. Proponowane w art. 46b ust. 5 pkt 2 kryterium niezbędne do wpisania osoby fizycznej na listę 

rzeczoznawców, ij. minimum pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzony 

przez sołtysa, wydaje się dyskusyjne. Sam fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego nie jest 

dostatecznym gwarantem wiedzy w zakresie szacowania szkód. 

5. Proponowana w art. 46a do 46d procedura praktycznie uniemożliwi wypłatę poszkodowanym 

odszkodowań za szkody łowieckie w - obowiązującym obecnie - terminie 30 dni od daty 

sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody. 

6. Proponowany zapis art. 50a ust. 2 jest nieprecyzyjny - nie wskazuje jednoznacznie na realizację 

jakich zadań będą mogły być przeznaczane środki pochodzące z Państwowego Funduszu 

Odszkodo~czego. 



Informacja o projekcie: 
Tytuł projekt ustawy z dnia ... 2016 r. Prawo łowieckie 
Autor poselski projekt ustawy- o zmianie ustawy- Prawo łowieckie (KP PiS) 
Projekt z dnia 

L_ -

Informacje o zgłaszającym uwagi: 

Urząd 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Komisji ds. Obszarów Wiejskich l Rolnictwa ZWRP 

Organizacja samorządowa 
Osoba do kontaktu 
e-mail 
teł. 

Uwagi: 

Lp. 

1. 

2. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 

uwaga (np. art., nr str., 
rozdział) 

Art.11) art.46 ust. 1 

Art.11) art.46 ust. 2 

Związek Województw RP 
Ewa Głuszak; Jolanta Gliszczyńska; Magdalena Nlewęgłowska 
ewa.gluszak@umww.(21; iolanta.Jdiszczvnska@umww.ol· magdalena.niewealowska@umww.~l· 
61626 65 15; 61 626 65 34; 61626 65 16 

Treść uwagi (propozycja zmian) 

Brak jednoznacznego określenia na 
jakich obszarach właściwy wojewoda 
jest obowiązany do wynagradzania 
szkód wyrządzonych w uprawach 
i płodach rolnych przez dziki, łosie, 

jelenie, daniele i sarny oraz szkód 
przy wykonywaniu polowania. 
Niezasadne jest składanie wniosków 
przez właściciela lub posiadacza 
gruntów rolnych do gminy, 
a następnie przekazywanie go 
wojewodzie. W projekcie nie 
określono również dokładnego 

termlnu na przekazanie wniosku 
przez gminę do wojewody. 

Uzasadnienie uwagi 

Z treści artykułu nie wynika czy właściwy 

wojewoda obowiązany jest do wynagradzania 
szkód tylko na obszarach obwodów 
łowieckich, czy również na obszarach 
niewchodzących w skład obwodów 
łowieckich. 

Proponowany tryb składania wniosków 
spowoduje wydłużenie całego procesu 
załatwiania sprawy, tj. wydłużenie czasu od 
dnia stwierdzenia szkody do dnia dokonania 
oględzin lub ostatecznego szacowania. Każdy 
dzień zwłoki w przekazaniu wniosku znacząco 
utrudni rzetelne ustałenie wielkości szkody, 
gatunku zwierzyny, która wyrządziła szkodę 
lub nawet uniemożliwi dokonanie 
oszacowania wielkości powstałej szkody i tym 
samym ustalenie wysokości odszkodowania. 

Stanowisko 
resortu 

Odniesienie do stanowiska 
resortu 

l 

l 



Art.12) art.46a ust. l 

Art.1 2) art.46a ust. 4 

Art.l 2) art.4Gb ust. l 

Art.l 2) art.4Gb ust. 5 

Art.12) art.46c ust. 4 

Projekt zakłada zbyt długi termin na 
dokonanie przez właściwego 

wojewodę oględzin i szacowania 
szkód, a także ustalenie wysokości 

odszkodowania od dnia otrzymania 
wniosku (nie później niż w terminie 
14dni). 
Brak wskazania do kogo 
terminie właściciel lub 
gruntów rolnych ma 
pisemny wniosek o 

i w jakim 
posiadacz 
kierować 

udział 

szkód w oględzinach i szacowaniu 
przedstawiciela właściwej izby 
rolniczej. 
Nie określono jednoznacznego 
terminu sporządzenia protokołu 

z oględzin lub ostatecznego 
szacowania szkód, a także nie 
wskazano wszystkich danych jakie 
powinien zawierać protokół. 
Zachodzi obawa, że osoba fizyczna 
wpisana na listę rzeczoznawców 
prowadzoną przez właściwą izbę 

rolniczą nie będzie posiadała 

wystarczających kwalifikacji do 
wykonywania tego zadania. Brak 
również· jednoznacznych kryteriów 
określających wymagania wobec 
rzeczoznawców w tym zakresie. 
Istnieje obawa nieobiektywnej 
wyceny wartości odszkodowań. 
Brak określenia adresata czwartego 
egzemplarza protokołu. 

W projekcie nie uwzględniono konieczności 
zabezpieczenia przez gminę dodatkowych 
etatów. 
Istnieje niebezpieczeństwo, że ślady i tropy 
zwierząt nie będą widoczne, a tym samym 
trudno będzie określić gatunek zwierzyny, 
która wyrządziła szkodę. Wydłużenie terminu 
utrudni również określenie stanu, jakości 

uprawy oraz szacunkowego obszaru 
uszkodzonej uprawy. 
Należy jednoznacznie wskazać do kogo 
i w jakim terminie kierować wniosek 
(wojewody, gminy, izby rolniczej). 

Należałoby doprecyzować. 

Rzeczoznawca powinien posiadać kwalifikacje 
zawodowe w wybranej specjalności 
wynikające z określonych dokumentów 
(świadectw, dyplomów, zaświadczeń). Po 
spełnieniu i udokumentowaniu wymagań, 
powinien zdać egzamin państwowy, 
w przypadku tytułu rzeczoznawcy 
w określonym zawodzie, lub egzamin 
w stowarzyszeniu czy innej organizacji 
w przypadku tytułów w różnych dziedzinach. 

Należałoby doprecyzować. 



Art.l4} art.SOa ust. 2 Brak jednoznacznego wskazania Należałoby doprecyzować. 

na pokrycie jakich kosztów - poza 
wypłatą odszkodowań - mają być 

przeznaczone środki z Państwowego 
Funduszu Odszkodowawczego. 

Art.l4) art.SOa ust. 3 Brak jednoznacznego wskazania Należałoby doprecyzować. 

z jakich darowizn i zapisów oraz 
innych dochodów mają pochodzić 

środki Państwowego Funduszu 

l ---
Odszkodowawczego. 

Uwagi: 
Ponadto w projekcie: 

l. Brak zapisu dotyczącego upoważnienia do wydania przez właściwego ministra rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu 
szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych . 

2. Brak przepisów przejściowych regulujących w jaki sposób należy załatwiać sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy. 
Wprowadzenie w połowie roku zmiany przepisów budzi obawy z uwagi na fakt, że szkody łowieckle w uprawach l płodach rolnych powstają 
najczęściej w okresie od marca do października danego roku i w większości przypadków są szacowane w terminie zbiorów. 

.• 
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Wicemarszałe~ Województwa LubusRiego 
Stanisław Tomczyszyn 

Zielona G6ra,2016-02-03 

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura Związku Województw RP 

5~~ 9~ J~ve%~vze_; 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa Środowiska i Rozwoju 

Wsi po przeanalizowaniu poselskiego projektu ustawy - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (KP PiS}, 

wnosi następujące uwagi: 

1. Proponowany projekt ustawy nie odnosi się do Art. 27 regulującego sprawy podziału 

województwa na obwody łowieckie, który decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 

2014 r. zastał uznany za niezgodny z Konstytucją RP •• 

2. Art.. 46. 1 - obecnie szacowania i wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie w uprawach 

i plodach rolnych na terenach obwodów łowieckich ponosiło właściwe terytorialnie koło 

łowieckie wg. w/w projektu ustawy w części pokrywalby szkody Skarb Państwa 

3. Ali 46a ust. 1 • nie jest zrozumiałe, dlaczego przedstawiciele wojewody dokonują oględzin 

i szacowania szkód łowieckich, z projektu wynika, :że zajmowaliby się wszystkimi szkodami 

łowieckimi na terytorium województwa, co będzie skutkować dum większymi kosztami 

przeznaczanymi na szacowanie i wypłatę odszkodowań. 



Opinia Województwa Dolnoślaslaskiego 

do poselskiego projektu ustawy- Prawo łowieckie (KP PIS): 
-o ile zrozumiałe i zasadne wydaje się wskazanie wojewody jako organu odpowiedzialnego za 
wynagradzanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i 
sarny (art. 46, ust. 1, pkt 1), to zupełnie niezrozumiałe pozostaje pozostawienie bez zmian zapisów 
art. 50 prawa łowieckiego, a w szczególności, pozostawienie odpowiedzialności wypłaty 
odszkodowań na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich gestii zarządu 
województwa (art. 50, ust. 3). 

Wprowadzając zmiany w sposobie wynagradzania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną 
nalazłoby jednoliCie postępować zarówno w przypadku obszarów województwa znajdujących się w 
obwodach łowieckich jak i poza nimi. 

Za powyższym przemawia fakt, iż odszkodowania w jednym i drugim przypadku miałyby być 
wypłacane z jednego źródła -środków budżetu państwa . 


