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Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana petycję z 20 stycznia 2019 r. popartą podpisami sołtysów gminy Dłutów oraz 
Pabianice w sprawie nowelizacji ustawy -  Prawo łowieckie, Departament Leśnictwa przedstawia 
następujące wyjaśnienia.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy -  Prawo łowieckie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1082) 
wprowadzająca system szacowania szkód nakładający obowiązek szacowania szkód wyrządzanych 
przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na właściwego terytorialnie wojewodę oraz tzw. 
Fundusz Odszkodowawczy była niemożliwa do wykonania głównie ze względów finansowych, które 
znacznie przekraczały możliwości finansowe budżetu państwa. Z uwagi na powyższe ustawa z dnia 
22 marca 2018 r. o zmianie u staw y- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 651) uchyliła ww. ustawę z dniem 1 kwietnia 2018 r. Jednocześnie w ustawie tej wprowadzono 
nowy system szacowania szkód opierający się na rozszerzeniu składu zespołów ds. szacowania szkód
0 przedstawiciela właściwego ośrodka doradztwa rolniczego oraz możliwość odwołania się od decyzji 
podejmowanych przez zespól ds. szacowania szkód do właściwego terytorialnie nadleśniczego 
w przypadku obwodów łowieckich dzierżawionych oraz dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych w przypadku obwodów łowieckich zarządzanych. Wprowadzone zmiany wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom środowisk rolniczych. Natomiast jakiekolwiek decyzje w zakresie zmiany 
systemu szacowania szkód mogą zostać podjęte jedynie po określonym czasie funkcjonowania systemu
1 ocenie przyjętych rozwiązań prawnych w praktyce.

Informujemy także, że 26 kwietnia 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach 
rolnych (Dz. U. poz. 776). Rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia 
i uszczegóławia sposób postępowania przy szacowaniu szkód, co również wpłynie na prawidłowość 
prowadzonych postępowali w zakresie szacowania szkód.
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