
Apel Nr LV/4/ 2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - 
Prawo łowieckie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 

5 do Statutu Gminy Brzesko zatwierdzonego uchwałą Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

30 kwietnia 2007 r.  (Dz.  Urz. Województwa Małopolskiego z 2007 r.  Nr 468, poz.3091) – Rada 

Miejska w Brzesku zwraca się z apelem do Sejmu, Senatu, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów 

z terenu województwa małopolskiego o następującej treści:

§ 1

Rada  Miejska  w  Brzesku  po  zapoznaniu  się  z  aktualną  sytuacją  dotyczącą  strat  i 

odszkodowań za szkody spowodowane przez dziki i zwierzynę łowną , zwraca się z apelem 

do Sejmu ,Senatu  i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie odpowiednich kroków 

prawnych w celu zmiany przepisów ustawy - Prawo łowieckie.

Odszkodowania  łowieckie  są  przedmiotem  sporów  pomiędzy  rolnikami  a  ustawowymi 

płatnikami za straty spowodowane przez dziki, zwierzynę łowną oraz  związanymi z nimi 

rekompensatami.  Sytuacja  ta  budzi  wśród  mieszkańców  na  zebraniach  wiejskich  i 

osiedlowych wielkie frustracje i emocje osób, które niejednokrotnie trącą całoroczne plony 

nie uzyskując w praktyce nic w zamian. 

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy zwierzęta łowne w stanie wolnym jako dobra ogólnonarodowe 

stanowią  własność  Skarbu Państwa,  zaś  ciężar  odpowiedzialności  materialnej  za  szkody 

ponosi dzierżawca lub zarząd obwodu łowieckiego, o czym mówi art. 46 wyżej wymienionej 

ustawy. 

Rada Miejska w Brzesku stoi na stanowisku, że odpowiedzialność za zniszczenia w płodach 

rolnych,  łąkach  i  pastwiskach  wywołane  przez  zwierzynę  łowną  powinno  ponosić 

Ministerstwo Środowiska, a rekompensatę za szkody i odszkodowanie powinien wypłacać 

Skarb Państwa. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Brzesku apeluje jak na wstępie. 

§ 2



Apel przesyła się do Sejmu ,Senatu, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na ręce Posłów z 

terenu województwa małopolskiego ,celem podjęcia stosownych prac legislacyjnych.

§3

Wykonanie apelu powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku.


