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Od:
Wysłano: czwartek, 5 maja 2022 08:13
Do:
Temat: Fwd: Jak w treści

wg właściwości 
 
Łączę pozdrowienia 
 

 
Departament Leśnictwa i Łowiectwa 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

 

 
 
 
 

Od:  
Do:

 
Wysłane: czwartek, 5 maja, 2022 6:42:09 
Temat: Fwd: Jak w treści 
 
 

 
Departament Leśnictwa i Łowiectwa 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 
 

Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

 
 

Od:  
Do: "departament lesnictwa" <Departament.Lesnictwa@klimat.gov.pl> 
Wysłane: środa, 4 maja, 2022 17:23:38 
Temat: Jak w treści 
 

** OSTRZEŻENIE ** 
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Wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj łączy ani otwieraj załączników, chyba, że 
spodziewasz się tej wiadomości, rozpoznajesz nadawcę i wiesz że zawartość jest bezpieczna. 

 
 
 

 

                                                                                                 04-05-22 

 

 

 

                                                              

                                                             Departament Leśnictwa i Łowiectwa 

                                                             w adresie : Departament.Lesnictwa@klimat.gov.pl 

  

W nawiązaniu do pisma  : DLŁ-WKO.055.68.2022.APR  dnia  04-05-2022 r. 

                                                             2040906.7464578.5971418 

  

Uwzględniając  że  art. 3 i 4 ustawy Prawo łowieckie nie wymieniają w celach łowiectwa płoszenia zwierzyny które też nie 
jest  polowaniem  ; 

mam  pytanie  odnoszące  się  do celu  i  funkcji  art. 9a ustawy Prawo łowieckie. 

W szczególności  proszę o wyjaśnienie czy koło łowieckie może oczekiwać , np. od właściciela uprawy zagrożonej 
szkodami ( w ramach tego współdziałania – art. 47) by  tenże właściciel wystąpił do właściwego marszałka 
województwa  o  zgodę na płoszenie  dzikiej zwierzyny z swojej uprawy zagrożonej szkodami i w ramach tego ustawowo 
przewidzianego współdziałania ograniczaniu szkód . 

Czy koło łowieckie może np. oficjalnym pismem zawiadomić rolnika  z  uprawami zagrożonymi szkodami  by ten  rolnik w 
ramach współdziałania ( art. 47 PŁ)  wystąpił o stosowna zgodę na płoszenie dzikiej zwierzy z uprawy zagrożonej 
szkodami ? 

Czy koło łowieckie może np. oficjalnym pismem zawiadomić  i oczekiwać od rolnika  z  uprawami 
zagrożonymi  szkodami  by ten  rolnik w ramach współdziałania ( art. 47 PŁ)  mając już stosowną zgodę  poczynił  realne 
działania   dla płoszenia np.  wystawił na polu urządzenia płoszące, zaangażował stróża który swoją  obecnością czy 
obsługując urządzenia płoszące to płoszenie faktycznie realizuje? 

 Ponadto wnoszę  by w projektowanej nowelizacji ustawy bardziej  precyzyjnie- dobitnie wskazać oczekiwania  od 
strony  zobowiązanej do współdziałania ( art. 47 PŁ) w ochronie uprawy  

oraz wskazania  w nowelizacji  jasnych oczekiwań od stron w zakresie ewentualnego płoszenia bo obecny zapis w ustawie 
(art. 9a Pł)  najpewniej można  adresować  do  „koła gospodyń”. 

Jestem  pewny że pan minister Lech Kołakowski niejako reprezentujący 
interesy  rolników  też  będzie  „za”  precyzyjnym  uściśleniem  uprawnień  i obowiązków stron wynikających  z  art. 47 
i  9a  ustawy Prawo łowieckie. 
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                                                                                                   Z poważaniem   

  

  

 


