
 
P R O T O K Ó Ł  NR 23/2010 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Terenami odbytego  

w dniu 29 czerwca 2010 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołów. 
 
 Posiedzeniu przewodniczył: Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.   
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Dyskusja dotycząca wypracowania mechanizmów powodujących  

ograniczenie negatywnego wpływu zwierzyny łownej na uprawy i płody rolne.  
4. Sprawy róŜne.  
5. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonał Przewodniczący 
Tomasz Lesiak, witając  członków Komisji. Stwierdził istnienie quorum 
i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzednich 
posiedzeń Komisji.  
Do treści powyŜszych protokołów uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował dyskusję dotyczącą wypracowania 
mechanizmów powodujących ograniczenie negatywnego wpływu zwierzyny łownej 
na uprawy i płody rolne. 
Tytułem wstępu Przewodniczący Tomasz Lesiak przypomniał, iŜ Komisja na jednym 
ze swoich poprzednich posiedzeń gościła przedstawicieli kół łowieckich 
dzierŜawiących swoje obwody łowieckie na terenie powiatu Rawskiego. Jednym 
z poruszanych zagadnień była analiza procedury wypłaty odszkodować przez koła 
łowieckie rolnikom za szkody ponoszone w uprawach rolniczych przez zwierzynę 
łowną. Wypłata takich odszkodowań dokonywana jest ze środków własnych kół 
pochodzących w większości ze składek członkowskich. Limit środków powoduje, 
Ŝe wysokość tych odszkodowań jest niewspółmierna do faktycznie wyrządzonych 
szkód.  
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Zdaniem Radnego Mariusza Błąkały jedynym moŜliwym rozwiązaniem, które moŜe 
zmienić istniejący stan jest zwiększenie limitu  dokonywanego odstrzału. 
Szczególnie dotyczy to dynamicznie wzrastającej populacji dzików. 
Radny Włodzimierz Michalak podzielił pogląd przedmówcy. Jego zdaniem naleŜy 
dokonać równieŜ gruntownej analizy obowiązujących przepisów prawnych, 
a następnie  wypracować na ich podstawie konkretne wnioski, które w głównej 
mierze winny dotyczyć zmiany zasad szacowania wyrządzonych przez zwierzynę 
szkód w uprawach rolnych. Zdaniem Radnego kolejny problem to bobry, które nie 
naleŜą do zwierzyny łownej. Ich odstrzał, z uwagi na to ochronę jaką objęty jest ten 
gatunek, wymaga specjalnego zezwolenia.  
Takie wnioski po przyjęciu przez Komisję, zostaną przedłoŜone do akceptacji Radzie 
Powiatu, która moŜe skierować je do odpowiednich podmiotów. 
Przyjmując taki tok pracy w dniu dzisiejszym członkowie Komisji otrzymali 
następujące przepisy prawne: 
- ustawa z dnia 13 października 1995 r. - prawo łowieckie, 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie 
rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu 
postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody 
w uprawach i płodach rolnych. 
Po ich analizie Komisja wypracuje stosowne wnioski.  
 

Ad. 4 W sprawach róŜnych ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 
20 lipca 2010 r. 
 
Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 16:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Terenami. 
 
 


