(234pop9)
Wniosek i poprawki
zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 27 lutego 2018 r. do prezydenckiego
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 1042 i 2234)

odrzucić projekt ustawy;
– KP PO
–

1) w art. 1 pkt 1 oznaczyć jako pkt 1a i dodać przed pkt 1a pkt 1 w brzmieniu:
„1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Zwierzęta łowne dzieli się na:
1) zwierzynę grubą, w tym płową;
2) zwierzynę drobną, w tym drapieżniki.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku
Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, listę gatunków
zwierząt łownych z rozróżnieniem na zwierzynę grubą, w tym płową,
oraz zwierzynę drobną, w tym drapieżniki, uwzględniając wpływ
poszczególnych gatunków na prowadzenie gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej, a także ochronę różnorodności i środowiska
przyrodniczego.”;”;
– KP PO
–
2) w art. 1 w pkt 1 w art. 8 dodać ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zakazuje się odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych, o których mowa w ust.
3, w formie polowań zbiorowych, polowań z naganką, polowań z użyciem psów
oraz nęcenia zwierząt.”;
– KP PO
–
3) w art. 1 w pkt 2 w art. 8a ust. 3 nadać brzmienie:
„3. W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi
nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz
przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu
łowieckiego
zawiadamia
właściwych
nadleśniczych
Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu
i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo
przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia
inwentaryzacji.”;
– KP PiS
–
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4) w art. 1 w pkt 2 w art. 8a w ust. 6 w pkt 4 lit. e nadać brzmienie:
„e) liczbę zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów, oraz
zranioną a nieodnalezioną zwierzynę, wykazaną w książkach ewidencji
polowań, w łowieckim roku gospodarczym poprzedzającym łowiecki rok
gospodarczy, na który jest sporządzany roczny plan łowiecki,”;
– KP PO
–
5) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakaz – poza polowaniami i odłowami – płoszenia, chwytania,
przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;”;”;
– KP PiS
–
6) w art. 1 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu:
„3a) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Zabrania się dokarmiania i nęcenia karmą zwierzyny łownej.
2. Zakaz ten nie dotyczy soli wykładanej w lizawkach, które jednak nie
mogą być używane jako nęciska.
3. Wyjątek mogą stanowić jedynie sytuacje drastycznego niedoboru żeru
naturalnego w zimie, które mogą znacząco zaważyć na trwałości
populacji jednego lub większej ilości gatunków. Decyzję o
określonym czasowo i przestrzennie wyjątku, do okresu trwającej
zimy i obszaru wskazanej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
podjąć może minister właściwy do spraw środowiska, po uzgodnieniu
z Państwową Radą Ochrony Przyrody i opinii właściwej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.”;”;
– KP PO
–
7) w art. 1 w pkt 5 w art. 27 w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 4
w brzmieniu:
„4) przedstawiciel właściwej izby rolniczej.”;
– KP PiS
–
8) w art. 1 w pkt 6 art. 27b nadać brzmienie:
„Art. 27b. 1. Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty
nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej
nieruchomości w formie pisemnej.
2. Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem
osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości,
który złożył oświadczenie, i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.
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3. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej
nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie
wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w
którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania
polowania.
4. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie
oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed
starostą. Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania
własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego
nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na
oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.
5. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie
oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne:
1) od dnia następującego po dniu jego złożenia – w przypadku, gdy
starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego
obwodu łowieckiego;
2) od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego
do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego – w przypadku,
gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia
danego obwodu łowieckiego;
3) od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra
właściwego do spraw środowiska – w przypadku obwodu
łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.
6. W przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do
wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód
łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania starosta zobowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić o złożeniu oświadczenia o zakazie
wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie
wykonywania polowania odpowiednio organ właściwy do
wydzierżawienia obwodu albo ministra właściwego do spraw
środowiska.
7. Organ właściwy do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub
gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania –
minister właściwy do spraw środowiska są zobowiązani do
niezwłocznego zawiadomienia dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania
polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania
polowania. ”;
– KP PiS
–
Uwaga: poprawkę nr 8 należy głosować łącznie z poprawką nr 37
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 8 i 37 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek
nr 9 i 36
9) w art. 1 w pkt 6 w art. 27b ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne 30 dni od daty
jego doręczenia przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości
organowi właściwemu do wydzierżawienia obwodu łowieckiego, na obszarze,
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którego położona jest dana nieruchomość, a w przypadku obwodu łowieckiego
wyłączonego z wydzierżawiania – ministrowi właściwemu do spraw
środowiska.”;
– KP PSL
–
10) w art. 1 po pkt 6 dodać pkt 6a w brzmieniu:
„6a) w art. 29a w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek
Polskiego Związku Łowieckiego lub na wniosek właściwej izby rolniczej w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę
obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej
80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do
pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat
gospodarczych;”;”;
– KP PiS
–
11) w art. 1 po pkt 7 dodać pkt 7a w brzmieniu:
„7a) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. 1. Wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz
dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.
2. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni
państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający
pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiązany jest do pomniejszenia
odpowiednio podatku rolnego albo podatku leśnego, albo podatku od
nieruchomości płatnikom tych podatków o wartość czynszu
dzierżawnego lub ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 4,
proporcjonalnie do powierzchni wchodzącej w skład obwodu
łowieckiego.
4. Za obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawiania zarządcy tych
obwodów uiszczają ekwiwalent, ustalany przez starostę, równy
wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w
obwodach łowieckich, wydzierżawionych na obszarze danej gminy
lub gmin sąsiednich, a należność rozliczają według zasad określonych
w ust. 1 i 2.”;
– KP PSL
–
12) w art. 1 w pkt 8 w art. 32 ust. 3 nadać brzmienie:
„3. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz
statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego.”;
– KP PSL
–
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13) w art. 1 w pkt 8 w art. 32 dodać ust. 7 w brzmieniu:
„7. Członkowie prawni Polskiego Związku Łowieckiego podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w przypadku likwidacji lub ogłoszenia
upadłości.”;
– KP PSL
–
14) w art. 1 w pkt 9 w art. 32a ust. 5 nadać brzmienie:
„5. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) Łowczy Krajowy – powoływany i odwoływany przez Naczelną Radę
Łowiecką w wyborach tajnych;
2) Kandydat na Łowczego Krajowego powinien posiadać między innymi
wykształcenie wyższe o kierunku przyrodniczym, leśnym, ekonomicznym
lub prawniczym oraz legitymować się, co najmniej 5 letnim stażem w
Polskim Związku Łowieckim;
3) Członkowie w liczbie od 2 do 4 – powoływani i odwoływani przez Naczelną
Radę Łowiecką na wniosek Łowczego Krajowego.”;
– KP PSL
–
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 14 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 15
15) w art. 1 w pkt 9 w art. 32a w ust. 5 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) Łowczy Krajowy – powoływany przez ministra właściwego do spraw
środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę
Łowiecką i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska po
zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Łowieckiej;”;
– KP PiS
–
16) w art. 1 w pkt 10 lit. a nadać brzmienie:
„a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
„2a. W przypadku likwidacji koła łowieckiego, gdy majątek koła łowieckiego
nie jest wystarczający na pokrycie zobowiązań koła z tytułu odszkodowań,
o których mowa w art. 46 ust. 1, Polski Związek Łowiecki odpowiada za te
zobowiązania koła łowieckiego.
2b. W przypadku uchybienia przez koło łowieckie terminowi, o którym mowa
w art. 46c ust. 8 lub art. 46e ust. 3, Polski Związek Łowiecki ponosi
solidarną odpowiedzialność za zobowiązania tego koła z tytułu
odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1.
2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Polskiemu Związkowi
Łowieckiemu przysługuje roszczenie regresowe do członków zarządu koła
łowieckiego. Członek zarządu koła łowieckiego może się uwolnić od
odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wykaże, że
nie ponosi winy za niewywiązanie się przez koło łowieckie z zobowiązania
z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1.
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2d. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b, Polskiemu Związkowi
Łowieckiemu przysługuje roszczenie regresowe do koła łowieckiego.”.”;
– KP PiS
–
17) w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) w art. 42 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Do wykonywania polowania nie używa się amunicji wykonanej z
ołowiu.”;”;
– KP PO
–
Uwaga: poprawkę nr 17 należy głosować łącznie z poprawkami nr 49, 52 i 54
18) w art. 1 w pkt 17 w art. 42aa skreślić pkt 13;
– KP PO
–
19) w art. 1 w pkt 17 w art. 42aa pkt 14 nadać brzmienie:
„14) strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań
publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 250 m od
zabudowań mieszkalnych;”;
– KP PiS
–
Uwaga: poprawkę nr 19 należy głosować łącznie z poprawką nr 46
20) w art. 1 w pkt 17 w art. 42aa po pkt 14 dodać pkt 14a w brzmieniu:
„14a) wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 16 roku
życia.”;
– KP PO
–
Uwaga: poprawkę nr 20 należy głosować łącznie z poprawką nr 47
Uwaga: przyjęcie poprawek nr 20 i 47 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek
nr 21 i 48
21) w art. 1 w pkt 17 w art. 42aa po pkt 15 dodać pkt … w brzmieniu:
„…) wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku
życia.”;
– KP PiS
–
Uwaga: poprawkę nr 21 należy głosować łącznie z poprawką nr 48
22) w art. 1 w pkt 17 w art. 42aa po pkt 15 dodać pkt … w brzmieniu:
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„…) płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny; zakaz
ten obejmuje między innymi sprawdziany pracy, konkursy, pokazy oraz
szkolenia psów myśliwskich z wykorzystaniem żywych zwierząt jako obiektów
zachowań łowieckich ptaków łowczych i psów myśliwskich.”;
– KP PO
–
23) w art. 1 w pkt 17 w art. 42aa po pkt 15 dodać pkt … w brzmieniu:
„…) zatajania informacji o zranieniu i nieodnalezieniu zwierzyny poprzez brak
odpowiedniego wpisu w książce ewidencji polowań.”;
– KP PO
–
24) w art. 1 pkt 18 nadać brzmienie:
„18) w art. 42b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie
miejsca wykonywania polowania indywidualnego, imię i nazwisko
myśliwego, numer upoważnienia do wykonywania polowania
indywidualnego, ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny oraz liczba
wszystkich oddanych strzałów do zwierzyny grubej podlega wpisowi
w ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, którą są
obowiązani prowadzić dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich,
w postaci papierowej i elektronicznej, dla każdego obwodu.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:
„1a. Wpisów w ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym mogą
dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi
przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub osoby upoważnione
przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania
tych wpisów.
1b. Wpisu w ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
dotyczącego terminu rozpoczęcia polowania indywidualnego
dokonuje się przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24
godziny przed rozpoczęciem polowania.
1c. W miejscu wskazanym w ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym
jako
miejsce
wykonywania
polowania
indywidualnego nie może w tym samym czasie polować inny
myśliwy, bez zgody myśliwego wykonującego polowanie w tym
miejscu.
1d. Elektroniczna i papierowa wersja ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym podlega publicznemu udostępnieniu, w zakresie
obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i
zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania
polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do
wykonywania polowania indywidualnego. Wersja elektroniczna
ewidencji pobytu aktualizowana jest bezzwłocznie i udostępniana
publicznie na ogólnodostępnej witrynie internetowej, bezpośrednio po
wprowadzeniu przez myśliwego wymaganych informacji do systemu.
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Wersja papierowa ewidencji pobytu udostępniana jest bezzwłocznie
wszystkim zainteresowanym, w miejscu jej przechowywania.
1e. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany
przekazać właściwemu nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) informację w postaci papierowej lub elektronicznej, o miejscu
publikowania
na
ogólnodostępnej
witrynie
internetowej
elektronicznej ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz
miejscu przechowywania jej wersji papierowej. Wójt (burmistrz,
prezydent miasta) podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w
sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez
obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informację o
miejscu opublikowania elektronicznej ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, miejscu przechowywania jej wersji papierowej oraz
o zakresie udostępnionych w nich informacji.”;”;
– KP PO
–
25) w art. 1 w pkt 20 art. 46 nadać brzmienie:
„Art. 46. 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i
płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym
przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną.
2. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego odpowiada za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu polowania.
3. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których mowa
w ust. 1, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo
posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na
miejsce wystąpienia tych szkód wojewody. Wniosek może być
złożony do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który przekazuje go
właściwemu wojewodzie niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 3 dni od dnia jego złożenia.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo
adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie
umożliwiającym dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których
mowa w ust. 1.
6. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 3, oraz ustalenia
wysokości odszkodowania za te szkody dokonuje wpisany na listę
prowadzoną przez wojewodę rzeczoznawca, nie później niż w ciągu
7 dni od daty otrzymania wniosku.
7. Na żądanie strony w oględzinach i szacowaniu szkód, o których mowa
w ust. 3, oraz w ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody
uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
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8. Do naprawiania szkód, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
9. Na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 6, wpisuje się osobę
fizyczną, która:
1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) posiada wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne
doświadczenie w doradzaniu z zakresu ustalania i szacowania
szkód w uprawach i płodach rolnych.
10. Osobę wpisaną na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 6,
skreśla się z tej listy w przypadku śmierci tej osoby, na jej żądanie lub
w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z listy
rzeczoznawców wydaje wojewoda.
12. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia przez wojewodę list rzeczoznawców, o
których mowa w ust. 6,
2) sposób sprawdzania spełnienia wymogów, o których mowa w ust.
9, przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców.”;
– KP PO
–
Uwaga: poprawkę nr 25 należy głosować łącznie z poprawkami nr 27, 30, 32,
38, 42 i 44
Uwaga: przyjęcie poprawek nr 25, 27, 30, 32, 38, 42 i 44 spowoduje
bezprzedmiotowość poprawek nr 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41,
43, 45, 50 i 51
26) w art. 1 w pkt 20 art. 46 nadać brzmienie:
„Art. 46. 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i
płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym
przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną.
2. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego odpowiada za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu polowania.
3. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których mowa
w ust. 1, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo
posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na
miejsce wystąpienia tych szkód biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo
adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
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5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie
umożliwiającym dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których
mowa w ust. 1.
6. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 2, oraz ustalenia
wysokości odszkodowania za te szkody dokonują przedstawiciele
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
7. Na żądanie strony w oględzinach i szacowaniu szkód, o których mowa
w ust. 2, oraz w ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody
uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
8. Do naprawiania szkód, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.”;
– KP PSL
–
Uwaga: poprawkę nr 26 należy głosować łącznie z poprawkami nr 28, 31, 33,
35, 39, 41, 43, 45, 50 i 51
Uwaga: przyjęcie poprawek nr 26, 28, 31, 32, 35, 38, 40, 43, 45, 50 i 51
spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 29, 34 i 40

27) w art. 1 w pkt 21 art. 46a nadać brzmienie:
„Art. 46a. 1. Po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód, o których mowa w art.
46, sporządza się wycenę wielkości szkody i wysokości
odszkodowania, w której podaję się:
1) imię i nazwisko rzeczoznawcy, który dokonał oględzin i
szacowania szkód;
2) imię i nazwisko albo nazwę właściciela albo posiadacza gruntów
rolnych oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz
imiona i nazwiska ich przedstawicieli, jeżeli przedstawiciele ci
brali udział w oględzinach lub szacowaniu szkód;
3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przedstawiciela izby
rolniczej, jeżeli brał udział w oględzinach lub szacowaniu szkód;
4) datę sporządzenia wyceny szkód;
5) informacje o zakresie i wielkości szkód, w uprawach rolnych lub
płodach rolnych;
6) czytelne podpisy osób uczestniczących w dokonywaniu oględzin
i szacowaniu szkód.
2. Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, dzierżawca lub zarządca
obwodu łowieckiego mają prawo wnieść zastrzeżenia do treści
wyceny wielkości szkody w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
protokołu do podpisu.”;
– KP PO
–
28) w art. 1 w pkt 21 art. 46a nadać brzmienie:
„Art. 46a. 1. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1,
dokonuje przedstawiciel biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
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i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce
wystąpienia tych szkód, przy czym oględzin dokonuje się
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.
2. W oględzinach i szacowaniu szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1,
mają prawo brać udział, jako strony postępowania, właściciel lub
posiadacz gruntów rolnych oraz dzierżawca lub zarządca obwodu
łowieckiego.
3. Na pisemny wniosek właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w oględzinach i
szacowaniu szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, może również
brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce
wystąpienia szkód izby rolniczej. W przypadku udziału
przedstawiciela izby rolniczej w oględzinach i szacowaniu szkód izbie
tej przysługują prawa i obowiązki organizacji społecznej
dopuszczonej do udziału w postępowaniu administracyjnym,
określone przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996,
1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).
4. O terminie dokonania oględzin i szacowania szkód, o których mowa
w art. 46 ust. 1, biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zawiadamia właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego,
a w razie potrzeby również przedstawiciela właściwej ze względu na
miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej, nie później jednak niż przed
upływem 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art.
46 ust. 3.
5. Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje
dokonania oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust.
1.”;
– KP PSL
–
29) w art. 1 w pkt 21 w art. 46a w ust. 4 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
„Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, który zawiera
w szczególności następujące dane i informacje:”;
– KP PiS
–
Uwaga: poprawkę nr 29 należy głosować łącznie z poprawką nr 34
30) w art. 1 pkt 22 nadać brzmienie:
„22) art. 46b otrzymuje brzmienie:
„Art. 46b. 1. Zastrzeżenia wniesione do wyceny szkód wojewoda rozpatruje w
terminie 7 dni od dnia ich wniesienia.
2. Wojewoda ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji
administracyjnej, biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w wycenie
szkód.
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3. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez wojewodę jest
ostateczna. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których
zostały wyrządzone szkody, dzierżawca albo zarządca obwodu
łowieckiego niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca
od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia szkody.
4. Wojewoda wypłaca środki finansowe z tytułu odszkodowania oraz
zwrotu kosztów, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja w sprawie wysokości odszkodowania stała się ostateczna.
5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość zwrotu kosztów za sporządzenie opinii przez
rzeczoznawcę wpisanego na listę rzeczoznawców oraz sposób ich
wypłaty, mając na względzie czas pracy niezbędny do dokonania
oszacowania szkody oraz wysokość potencjalnych wydatków
poniesionych przez rzeczoznawcę w związku z zakresem wykonanej
przez niego pracy oraz zapewnienie sprawnego wypłacania zwrotu
kosztów.”.”;
– KP PO
–
31) w art. 1 pkt 22 nadać brzmienie:
„22) art. 46b otrzymuje brzmienie:
„Art. 46b. 1. Po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód, o których mowa w art.
46 ust. 1, sporządza się protokół, który zawiera dane i informacje
niezbędne do ustalenia wielkości szkody i wysokości odszkodowania,
a w szczególności:
1) imię i nazwisko przedstawiciela biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który dokonał
oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1;
2) imię i nazwisko albo nazwę właściciela albo posiadacza gruntów
rolnych oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz
imiona i nazwiska ich przedstawicieli, jeżeli przedstawiciele ci
brali udział w oględzinach lub szacowaniu szkód, o których
mowa w art. 46 ust. 1;
3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przedstawiciela izby
rolniczej, jeżeli brał udział w oględzinach lub szacowaniu szkód,
o których mowa w art. 46 ust. 1;
4) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin i
szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1;
5) informacje o zakresie i wielkości szkód, o których mowa w art.
46 ust. 1, w uprawach rolnych lub płodach rolnych;
6) czytelne podpisy osób uczestniczących w dokonywaniu oględzin
i szacowaniu szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1.
2. Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, dzierżawca lub zarządca
obwodu łowieckiego mają prawo wnieść zastrzeżenia do treści
protokołu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisu.
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3. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o
wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie podpisania protokołu.
4. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu przez właściciela
albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcę albo zarządcę
obwodu łowieckiego w zakresie wielkości szkody, o której mowa w
art. 46 ust. 1, odpowiednio właściciel albo posiadacz gruntów rolnych
lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego może, w terminie
7 dni od dnia wniesienia tych zastrzeżeń, przedstawić opinię
rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez
właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą,
który dokonał oględzin i oszacowania szkód.
5. Na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 4, wpisuje się osobę
fizyczną, która:
1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) posiada wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne
doświadczenie w doradzaniu z zakresu ustalania i szacowania
szkód w uprawach i płodach rolnych.
6. Osobę wpisaną na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 4,
skreśla się z tej listy w przypadku śmierci tej osoby, na jej żądanie lub
w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z listy
rzeczoznawców wydaje prezes izby rolniczej.
8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców, o
których mowa w ust. 4,
2) sposób sprawdzania spełnienia wymogów, o których mowa w ust.
5, przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców
– mając na uwadze potrzebę zapewnienia jawności i powszechnego
dostępu do listy rzeczoznawców, a także sprawnej procedury oraz
prawidłowego i rzetelnego sporządzania opinii przez rzeczoznawców.
9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, może być określony
wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, o
których mowa w ust. 5.”;
– KP PSL
–
32) w art. 1 skreślić pkt 23–25;
– KP PO
–
33) w art. 1 w pkt 23 art. 46c i art. 46d nadać brzmienie:
„Art. 46c. 1. Zastrzeżenia wniesione do protokołu kierownik biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje w
terminie 7 dni od dnia ich wniesienia.
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2. W przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w art. 46b ust. 4,
kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa rozpatruje zastrzeżenia wniesione do
protokołu łącznie z tą opinią, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
opinii.
3. W razie uwzględnienia zastrzeżeń protokół zostaje zmieniony lub
uzupełniony.
4. Odmowa podpisania protokołu przez właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie
stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez pozostałe osoby
uczestniczące w dokonaniu oględzin i szacowaniu szkód, o których
mowa w art. 46 ust. 1.
5. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z
których po jednym doręcza się właścicielowi lub posiadaczowi
gruntów rolnych oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
Art. 46d. 1. Kierownik miejscowo właściwego biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustala wysokość
odszkodowania, w drodze decyzji administracyjnej, biorąc pod uwagę
ustalenia zawarte w protokole, o którym mowa w art. 46b ust. 1, oraz
opinię rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona.
2. W przypadku gdy kierownik miejscowo właściwego biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględni wielkość szkody
zaproponowaną w opinii rzeczoznawcy, właścicielowi albo
posiadaczowi gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego przysługuje zwrot kosztów z tytułu wynagrodzenia za
sporządzenie przedstawionej przez nich opinii rzeczoznawcy, która
została uwzględniona, do wysokości określonej w przepisach
wydanych na podstawie ust. 6.
3. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, dokonuje kierownik
miejscowo właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z Funduszu Odszkodowawczego, o którym
mowa w art. 50a, na podstawie dowodu poniesienia tych kosztów
przedłożonego przez właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego.
4. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez kierownika
miejscowo właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa jest ostateczna. Właściciel albo posiadacz
gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, o których
mowa w art. 46 ust. 1, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego
niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej
doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na
miejsce wystąpienia szkody.
5. Kierownik miejscowo właściwego biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca środki finansowe
z tytułu odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrotu
kosztów, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wysokości
odszkodowania stała się ostateczna.
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6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość zwrotu kosztów za sporządzenie opinii przez
rzeczoznawcę wpisanego na listę rzeczoznawców, o której mowa w
art. 46b ust. 4, oraz sposób ich wypłaty, mając na względzie czas pracy
niezbędny do dokonania oszacowania szkody oraz wysokość
potencjalnych wydatków poniesionych przez rzeczoznawcę w
związku z zakresem wykonanej przez niego pracy oraz zapewnienie
sprawnego wypłacania zwrotu kosztów.”;
– KP PSL
–
34) w art. 1 w pkt 23 w art. 46c w ust. 5 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
„Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół,
który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:”;
– KP PiS
–
35) w art. 1 pkt 24 nadać brzmienie:
„24) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie
z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów
łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których
mowa w art. 46.”;”;
– KP PSL
–
36) w art. 1 pkt 25 nadać brzmienie:
„25) art. 48 otrzymuje brzmienie:
„Art. 48. Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu
Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie
dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu
zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez
sejmik województwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie
wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu
łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających
szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1
hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w
bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem
zasad agrotechnicznych.”;
– KP PSL
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–
37) w art. 1 w pkt 25 w art. 48 pkt 7 nadać brzmienie:
„7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w
odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust.
1 – do dnia następującego po dniu:
a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte
albo
b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo
minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca
obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania
polowania albo
c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania
organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra
właściwego do spraw środowiska.”;
– KP PiS
–
38) w art. 1 w pkt 26 art. 49 nadać brzmienie:
„Art. 49. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa, określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób i terminy zgłaszania szkód,
2) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania szkód,
3) szczegółowy sposób ustalania i wypłaty odszkodowania za
szkody
– mając na względzie specyfikę poszczególnych upraw rolnych oraz
konieczność uwzględnienia w szacowaniu szkody obszaru
uszkodzonej uprawy, a także strat ilościowych i jakościowych
powstałych w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub
płodów rolnych, oraz kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego
sposobu szacowania szkód na terenie całego kraju.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może być określony
szczegółowy tryb postępowania w sprawie oględzin i oszacowania
szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, oraz ustalenia wysokości
odszkodowania za te szkody, w tym sposób powiadamiania o
terminach dokonania oględzin i szacowania szkód, o których mowa w
art. 46 ust. 1.”;
– KP PO
–
39) w art. 1 pkt 26 art. 49 nadać brzmienie:
„Art. 49. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa, określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust.
1,
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2) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania szkód,
o których mowa w art. 46 ust. 1,
3) szczegółowy sposób ustalania i wypłaty odszkodowania za
szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1,
4) wzór protokołu, o którym mowa w art. 46b ust. 1
– mając na względzie specyfikę poszczególnych upraw rolnych oraz
konieczność uwzględnienia w szacowaniu szkody obszaru
uszkodzonej uprawy, a także strat ilościowych i jakościowych
powstałych w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub
płodów rolnych, oraz kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego
sposobu szacowania szkód na terenie całego kraju.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może być określony
szczegółowy tryb postępowania w sprawie oględzin i oszacowania
szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, oraz ustalenia wysokości
odszkodowania za te szkody, w tym sposób powiadamiania o
terminach dokonania oględzin i szacowania szkód, o których mowa w
art. 46 ust. 1.”;
– KP PSL
–
40) w art. 1 w pkt 27 treść dodawanego art. 49a oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 i 3
w brzmieniu:
„2. Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub ich przedstawiciel podlega
wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości
odszkodowania, jeżeli jest członkiem koła łowieckiego będącego dzierżawcą
obwodu łowieckiego, którego dotyczy to postępowanie.
3. Do wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, przepis art. 24 § 3 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio.”;
– KP PiS
–
41) w pkt 27 art. 49a nadać brzmienie:
„Art. 49a. W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych na
jej podstawie, do postępowania w sprawie dokonywania oględzin i
szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, i ustalania
wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”;
– KP PSL
–
42) w art. 1 po pkt 27 dodać pkt … w brzmieniu:
„…) art. 50 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 50. Za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, odszkodowanie wypłaca
wojewoda:
1) w przypadku szkód wyrządzonych na obszarach obwodów
łowieckich, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta
łowne objęte całoroczną ochroną – ze środków Funduszu
Odszkodowawczego, o którym mowa w art. 50a;
2) w pozostałych przypadkach – ze środków budżetu państwa.”;”;
– KP PO
–
43) w art. 1 po pkt 27 dodać pkt … w brzmieniu:"
„…) art. 50 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. Za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, odszkodowanie wypłaca
Kierownik właściwego miejscowo biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
1) w przypadku szkód wyrządzonych na obszarach obwodów
łowieckich, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta
łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1, objęte całoroczną ochroną
– ze środków Funduszu Odszkodowawczego, o którym mowa w
art. 50a;
2) w pozostałych przypadkach – ze środków budżetu państwa.”;”;
– KP PSL
–
44) w art. 1 po pkt 27 dodać pkt … w brzmieniu:
„…) po art. 50 dodaje się art. 50a i art. 50b w brzmieniu:
„Art. 50a. 1. Tworzy się Fundusz Odszkodowawczy, który jest państwowym
funduszem celowym, zwany dalej „Funduszem”.
2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw środowiska.
3. Środki Funduszu są przeznaczane na wypłatę odszkodowań za szkody,
wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich, z wyjątkiem szkód
wyrządzonych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną,
oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie w zakresie tych szkód.
4. Przychody Funduszu pochodzą z:
1) rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich;
2) darowizn i zapisów;
3) dotacji z budżetu państwa;
4) innych dochodów uzyskanych na rzecz tego Funduszu.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
wojewodów, ustala roczny plan finansowy Funduszu.
6. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym
stanowią dochód tego Funduszu w następnym roku kalendarzowym.
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze
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rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej
Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planu i sprawozdania
finansowego, uwzględniając racjonalne gospodarowanie środkami
tego Funduszu.
Art. 50b. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje składki, o
których mowa w art. 50a ust. 4 pkt 1, zwane dalej „składkami”, na
rachunek Funduszu.
2. Składki są przekazywane w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.
3. Należność z tytułu składek może zostać rozłożona na raty.
4. Wysokość składki jest ustalana przez właściwego wojewodę
corocznie, nie później niż do dnia 15 maja roku, na który będzie
płacona składka.
5. Wysokość składki stanowi iloczyn określonej w rocznym planie
łowieckim na dany rok liczby zwierząt łownych, których pozyskanie
w danym roku uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami,
oraz zryczałtowanych stawek za zwierzęta łowne, które wynoszą:
1) 600 zł – za 1 osobnika łosia;
2) 350 zł – za 1 osobnika jelenia;
3) 135 zł – za 1 osobnika daniela;
4) 105 zł – za 1 osobnika sarny;
5) 85 zł – za 1 osobnika dzika.
6. Zryczałtowane stawki określone w ust. 5 podlegają corocznej
waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym,
ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie
komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1082.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż do dnia 1
marca każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość
zryczałtowanych stawek za jedną sztukę zwierzęcia łownego
poszczególnych gatunków, o których mowa w art. 46 ust. 1, na dany
rok, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości tych stawek
oraz zasadę, o której mowa w ust. 6.
8. Wysokość składki zwiększa się proporcjonalnie do wyrażonego w
procentach stopnia niezrealizowania w roku poprzedzającym rok
ustalenia wysokości składki rocznego planu łowieckiego w zakresie
pozyskania zwierzyny, o której mowa w art. 46 ust. 1.
9. Do składek stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613,
z późn. zm.).
10. Uprawnienia organów podatkowych określone w ustawie, o której
mowa w ust. 9, przysługują:
1) wojewodzie;
2) ministrowi właściwemu do spraw środowiska jako organowi
odwoławczemu od decyzji wojewody.
11. Do egzekucji składek stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
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12. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego
Związku Łowieckiego, określi w drodze rozporządzenia warunki oraz
tryb rozłożenia na raty należności z tytułu składek, mając na
względzie należyte zabezpieczenie spłaty należności rozłożonej na
raty oraz sposób i terminy wnioskowania o rozłożenie należności na
raty, a także terminy wpłaty należności i liczbę rat, na które może być
ona rozłożona.”;”;
– KP PO
–
45) w art. 1 po pkt 27 dodać pkt … w brzmieniu:
„…) po art. 50 dodaje się art. 50a i art. 50b w brzmieniu:
„Art. 50a. 1. Tworzy się Fundusz Odszkodowawczy, który jest państwowym
funduszem celowym, zwany dalej „Funduszem”.
2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw środowiska.
3. Środki Funduszu są przeznaczane na wypłatę odszkodowań za szkody,
o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone na obszarach obwodów
łowieckich, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne,
o których mowa w art. 46 ust. 1, objęte całoroczną ochroną, oraz na
pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań określonych w
ustawie w zakresie tych szkód.
4. Przychody Funduszu pochodzą z:
1) rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich;
2) darowizn i zapisów;
3) dotacji z budżetu państwa;
4) innych dochodów uzyskanych na rzecz tego Funduszu.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
wojewodów, ustala roczny plan finansowy Funduszu.
6. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym
stanowią dochód tego Funduszu w następnym roku kalendarzowym.
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej
Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planu i sprawozdania
finansowego, uwzględniając racjonalne gospodarowanie środkami
tego Funduszu.
Art. 50b. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje składki, o
których mowa w art. 50a ust. 4 pkt 1, zwane dalej „składkami”, na
rachunek Funduszu.
2. Składki są przekazywane w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.
3. Należność z tytułu składek może zostać rozłożona na raty.
4. Wysokość składki jest ustalana przez właściwego wojewodę
corocznie, nie później niż do dnia 15 maja roku, na który będzie
płacona składka.
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5. Wysokość składki stanowi iloczyn określonej w rocznym planie
łowieckim na dany rok liczby zwierząt łownych, o których mowa w
art. 46 ust. 1, których pozyskanie w danym roku uwzględnia
optymalne gospodarowanie populacjami, oraz zryczałtowanych
stawek za zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1, które
wynoszą:
1) 600 zł – za 1 osobnika łosia;
2) 350 zł – za 1 osobnika jelenia;
3) 135 zł – za 1 osobnika daniela;
4) 105 zł – za 1 osobnika sarny;
5) 85 zł – za 1 osobnika dzika.
6. Zryczałtowane stawki określone w ust. 5 podlegają corocznej
waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym,
ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie
komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż do dnia 1
marca każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość
zryczałtowanych stawek za jedną sztukę zwierzęcia łownego
poszczególnych gatunków, o których mowa w art. 46 ust. 1, na dany
rok, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości tych stawek
oraz zasadę, o której mowa w ust. 6.
8. Wysokość składki zwiększa się proporcjonalnie do wyrażonego w
procentach stopnia niezrealizowania w roku poprzedzającym rok
ustalenia wysokości składki rocznego planu łowieckiego w zakresie
pozyskania zwierzyny, o której mowa w art. 46 ust. 1.
9. Do składek stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201,
648, 768 i 935).
10. Uprawnienia organów podatkowych określone w ustawie, o której
mowa w ust. 9, przysługują:
1) wojewodzie;
2) ministrowi właściwemu do spraw środowiska jako organowi
odwoławczemu od decyzji wojewody.
11. Do egzekucji składek stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
12. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego
Związku Łowieckiego, określi w drodze rozporządzenia warunki oraz
tryb rozłożenia na raty należności z tytułu składek, mając na
względzie należyte zabezpieczenie spłaty należności rozłożonej na
raty oraz sposób i terminy wnioskowania o rozłożenie należności na
raty, a także terminy wpłaty należności i liczbę rat, na które może być
ona rozłożona.”;”;
– KP PSL
–
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46) w art. 1 w pkt 28 lit. a nadać brzmienie:
„a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań
publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 250 m od
zabudowań mieszkalnych,”,”;
– KP PiS
–
47) w art. 1 po pkt 28 dodać pkt 28a w brzmieniu:
„28a) w art. 52 dodaje się pkt 7 brzmieniu:
„7) wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dzieci do 16 roku
życia.”.”;
– KP PO
–
48) w art. 1 po pkt 28 dodać pkt 28a w brzmieniu:
„28a) w art. 52 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku
życia”;”;
– KP PiS
–
49) po art. 2 dodać art. … w brzmieniu:
„Art. ... W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 r. poz.
1839, z późn. zm.) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym
w art. 10 ust. 2 pkt 1–3 obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić
właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne,
o których mowa w ust. 3, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia
stwierdzającego, że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2–
4 i że nie może dysponować bronią, lekarz upoważniony lub
psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym właściwy
organ Policji.”;”;
– KP PO
–
50) po art. 2 dodać art. … w brzmieniu:
„Art. ... W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) w art. 400a w ust. 1 dodaje się pkt
43 w brzmieniu:
„43) finansowanie oględzin, szacowania oraz wypłata odszkodowań
za szkody, o których mowa w art. 126 ust. 3 w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”;
– KP PSL
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–
51) po art. 3 dodać art. … w brzmieniu:
„Art. … W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018
r. poz. 142 i 10) w art. 126 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
1) żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie
leśnym;
2) wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
3) rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
4) niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt
gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
5) bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim;
6) kruki, kormorany, żurawie - w gospodarstwie rolnym, leśnym
lub rybackim.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także
ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje
poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego
parku.”;”;
– KP PSL
–
52) po art. 9 dodać art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. Do dnia 31 grudnia 2019 r. dopuszcza się używanie amunicji ołowianej
do wykonywania polowań poza obszarami bagien, torfowisk oraz
naturalnych i sztucznych zbiorków wodnych.”;
– KP PO
–
53) skreślić art. 12;
– KP PSL
–
54) art. 13 nadać brzmienie:
„Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem art. 1
pkt 16 w zakresie art. 42 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, który
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.”.
– KP PO
–
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