Zmiany
w Prawie łowieckim
Informuję, że w dniu 22 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1082) wprowadzono zmiany w ustawie
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168) w zakresie
następujących artykułów:

art. 46, art. 47, art. 49 i art. 50.
Zmiany dotyczą:
 wniosku o dokonanie oględzin i szacowanie szkód łowieckich,
 ustalenia wysokości odszkodowania
 organu właściwego do wydania decyzji ustalającej wysokość
odszkodowania
 utworzenia Funduszu Odszkodowawczego
Wniosek składany jest przez:
 posiadacza gruntów rolnych
 właściciela gruntów rolnych
do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód WOJEWODY.
Wniosek może zostać złożony również do właściwego terytorialnie ze względu na miejsce
wystąpienia tych szkód: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazuje
go właściwemu terytorialnie wojewodzie nie później niż 3 dni od dnia jego złożenia.
Oględzin i szacowania szkód łowieckich dokonuje PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY
w trybie niezwłocznym, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie
oględzin i szacowanie szkód.
W oględzinach i szacowaniu szkód ma prawo brać udział:
 właściciel lub posiadacz gruntów rolnych
 dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego
 przedstawiciel izby rolniczej, której w postępowaniu przysługują prawa i obowiązki
organizacji społecznej.
Z szacowania szkód sporządzany jest protokół zawierający m.in. dane:
- przedstawiciela wojewody,
- właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
- dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,
- w razie potrzeby również przedstawiciela izby rolniczej,
- informacje o zakresie i wielkości szkód, opatrzone czytelnymi podpisami osób biorących udział
w dokonywaniu oględzin.

Do protokołu strona może wnosić zastrzeżenia w zakresie wielkości szkody w terminie 7 dni,
może również przedstawić opinię rzeczoznawcy z listy rzeczoznawców prowadzonej przez izbę
rolniczą.
Zastrzeżenia wniesione do protokołu z szacowania szkód wojewoda rozpatruje w terminie 7 dni
od dnia ich wniesienia.
Wojewoda ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej.
Decyzja wojewody w sprawie odszkodowania za straty jest ostateczna.
Strona niezadowolona z decyzji w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, może wnieść
powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Wojewoda wypłaca środki finansowe z tytułu odszkodowania oraz zwrotu kosztów
sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę w trybie niezwłocznym, jednak nie później
niż w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji.
Wypłaty odszkodowań pochodzą z FUNDUSZU ODSZKODOWAWCZEGO, będącego
państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw
środowiska.
Środki funduszu przeznacza się na wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na terenie
obwodów łowieckich za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, objęte
całoroczną ochroną oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie w zakresie tych szkód. Fundusz odszkodowawczy zasilany jest przez:
 składki roczne
 darowizny i zapisy
 dotacje budżetowe
 inne dochody uzyskane na rzecz funduszu.
Wojewoda corocznie w terminie do 15 maja, określa wysokość składek przekazywanych
przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich w terminie do 15 czerwca danego
roku. Wysokość składki jest uzależniona od wyrażonego w procentach stopnia realizacji
rocznego planu łowieckiego i ulega podwyższeniu w przypadku niepełnego wykonania planu.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie
do postępowania w sprawie dokonywania oględzin i szacowania szkód łowieckich,
jak również ustalania wysokości odszkodowania, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem art. 1 pkt. 2 w zakresie
art. 46b ust. 4 w zakresie dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę
rolniczą oraz art. 1 pkt. 2 w zakresie art. 46 b ust 5-9, które wchodzą w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik:
Dziennika Ustaw z dnia 22 lipca 2016 r.
znowelizowanymi zapisami.

poz. 1082 z zaznaczonymi najważniejszymi

