
 
P R O T O K Ó Ł  NR 24/2010 

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

w dniu 20 lipca 2010 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie  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 treści wystąpienia dotyczącego 

zwiększenia limitu odstrzału zwierzyny łownej wyrządzającej straty 
w uprawach polowych oraz propozycji zmian w zakresie zasad szacowania 
szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.  

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 
treści wystąpienia dotyczącego zwiększenia limitu odstrzału zwierzyny łownej 
wyrządzającej straty w uprawach polowych oraz propozycji zmian w zakresie zasad 
szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. 
 Na poprzednim posiedzeniu członkowie  Komisji  otrzymali zestaw przepisów 
prawnych regulujących powyŜsze zagadnienie. 
Dokonując analizy obowiązujących przepisów uznano za celowe wypracowanie 
propozycji stanowiska, które po aprobacie przez Radę Powiatu będzie oficjalnym 
stanowiskiem zawierającym postulat zwiększenia limitu odstrzału dzików. Działanie 
takie będzie pochodną oczekiwań środowiska rolniczego, gdzie podnosi się fakt 
coraz większej skali szkód wyrządzanych przez zwiększającą się ilość dzików.  Koła 
łowieckie powołane do wypłaty odszkodowań, z uwagi na ograniczone budŜety nie 



 2 
są w stanie  zabezpieczyć ilość środków finansowych na wypłatę odszkodowań. 
Taki stan powoduje coraz większą ilość postępowań sądowych.  
Zdaniem Radnego Włodzimierza Michalaka podobny problem dla rolników stanowi 
systematycznie zwiększająca się populacja bobrów.  
W świetle obowiązujących przepisów organem, do którego takie stanowisko winno 
być skierowane jest nadleśniczy właściwego Państwowego Gospodarstwa Leśnego - 
Lasy Państwowe, z powiadomieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych.. Organem  konsultacyjnym jest wójt gminy oraz  Polski Związek 
Łowiecki.   
W treści stanowiska winno się znaleźć stwierdzenie, Ŝe powyŜsze stanowisko wynika 
z faktu istotnego wzrostu szkód wyrządzanych przez dziki, co znajduje 
potwierdzenie w ilości wniosków składanych przez rolników o wypłacenie 
odszkodowań za wyrządzone straty w uprawach rolniczych przez te zwierzęta.   
 
Ad. 4 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 14:30 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 


