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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Starosta wêgrowski oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska powiatu

wêgrowskiego zwrócili siê do mnie z wnioskiem o zainteresowanie siê problemem szkód wyrz¹dzanych
przez zwierzêta ³owne oraz wyp³at odszkodowañ z tego tytu³u.

Szkody wyrz¹dzane przez zwierzêta ³owne, zw³aszcza dziki, w uprawach kukurydzy w gospodar-
stwach towarowych nie s¹ rekompensowane w faktycznej wysokoœci przez odszkodowania wyp³acane
przez ko³a ³owieckie. System wyliczania wartoœci szkód jest, zdaniem wymienionych organów, krzyw-
dz¹cy dla rolników i w ¿aden sposób nie daje mo¿liwoœci z³agodzenia poniesionych strat. Zabezpiecza-
nie gruntów poprzez stosowanie repelentów czy odstraszanie jest pracoch³onne i kosztowne.

Zdaniem starosty wêgrowskiego oraz w³aœciwej komisji Rady Powiatu Wêgrowskiego zwierzêta ³owne
jako dobro ogólnonarodowe s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, a wiêc odszkodowania za szkody wyrz¹dzo-
ne przez wszystkie zwierzêta (nie tylko te objête ca³oroczn¹ ochron¹) powinny byæ wyp³acane z bud¿etu
pañstwa, przy czym za szkody wyrz¹dzone przez zwierzynê ³own¹ w uprawach i plonach rolnych powi-
nien odpowiadaæ minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wy¿ej wymienieni podnosz¹ równie¿ koniecznoœæ
szczegó³owego uregulowania w przepisach prawa odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa za szkody wy-
rz¹dzone ludziom przez zwierzêta dziko ¿yj¹ce, a tak¿e sposobu szacowania szkód tak, by uwzglêdnia³o
ono s³uszny interes gospodarczy rolników.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zajêcie stanowiska w wy¿ej opisanych sprawach i co do postu-
lowanych przez œrodowiska rolnicze zmian w istniej¹cych przepisach prawa dotycz¹cych szkód wyrz¹dzo-
nych przez zwierzynê ³own¹, a w szczególnoœci w kwestii postulowanego przez przedstawicieli rolników
przejêcia odpowiedzialnoœci odszkodowawczej przez Skarb Pañstwa reprezentowany przez Pana Ministra.

Ponadto proszê o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace
nad ewentualn¹ nowelizacj¹ przepisów ustawy – Prawo ³owieckie, dotycz¹cych odszkodowañ za szkody
wyrz¹dzone rolnikom przez zwierzynê. Jeœli tak, to jakie zmiany przepisów tej ustawy postuluje resort
rolnictwa?

Z powa¿aniem
Henryk Górski




