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Ministerstwo Środowiska 

Departament Spraw Obywatelskich KPRM, przekazuje w załączeniu — do rozpatrzenia 

według właściwości, pismo Pana  poparte podpisami sołtysów Gminy Dlutów i 

Gminy Pabianice, które wpłynęło do KPRM w dniu 25 stycznia br. 

Autor pisma wnosi o przywrócenie terminu wejścia w życie ustawy Prawo Łowieckie. 

Departament prosi o udzielenie odpowiedzi Panu i przekazanie jej kopii do 

wiadomości KPRM, powołując się  na numer niniejszego pisma. 

Załącznik: 3 karty + koperta 
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WP'. 25 -01- 119 

Kancelaria rreleSa har.!vMluistrów 

prawa nr: BAS-WAPE; M-113/16 z dnia 20 stycznia 2016r. 

Dotyczy: Odwołania i przywrócenia do funkcjonowania 

odroczonej na rok, znowelizowanej Ustawy przez Ministra Środowiska 

Jana Szyszkę. 

My sołtysi spełniający wolę  rolników i rolnicy Gminy Dłutów i Gminy 

Pabianice Powiatu Pabianickiego województwa łódzkiego zwracamy się  

z prośbą  o odwołanie i przywrócenie do funkcjonowania znowelizowanej 

Ustawy z roku 1995 Prawo Łowieckie, przez sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej w dniu 20 stycznia 2016r. Która to została odroczona przez 

Ministra Środowiska na jeden rok. Powyższa Ustawa miała wejść  w 

życie i zacząć  funkcjonować  1 czerwca 2016r. Do chwili obecnej nie 

została odwołana i przywrócona do funkcjonowania. Zgodnie z 

artykułem 46 Ustawy z roku 1995 znowelizowana Ustawa z dnia 20 

stycznia 2016r. wprowadziła nowe zasady szacowania szkód łowieckich 

i wypłaty odszkodowań  do wynagradzania szkód wyrządzonych 

w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny 

oraz przy wykonywaniu polowania jest obowiązany, działający 

w imieniu Skarbu Państwa Wojewoda. W kontekście tej sprawy nie ma 

wątpliwości, ze obecny sposób szacowania szkód i wypłaty 

odszkodowań  jest dalece niezadowalający. Nowa znowelizowana 

Ustawa dawałaby nam rolnikom wreszcie rzetelne i adekwatne 

odszkodowania. Możemy liczyć  jedynie na tę  władzę  na ten rząd, że 

dojdzie do spełnienia naszych oczekiwań  w tym 

roku 2019. Prosimy o pozytywne załatwienie sprawy i dziękujemy. 

Sołtysi z Gminy Dłutów i z Gminy Pabianice. 


