Białystok, dnia 23 października 2018 r.
ROR-V.7135.14.2018
Zarząd Województwa Podlaskiego
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone
w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze
polnych obwodów łowieckich
W dniu 14 marca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku wpłynął wniosek Pana * zamieszkałego w miejscowości * w sprawie oszacowania
szkody wyrządzonej przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – łosie w uprawie rzepaku
ozimego.
Pismem znak: ROR-V.7135.14.2018 z dnia 15 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego w Białymstoku poinformował poszkodowanego o planowanym terminie
oględzin szkody, przypadającym na dzień 21 marca 2018 r.
W dniu 21 marca 2018 r. upoważnieni przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego:
Pani Anna Markiewicz-Drabiuk oraz Pan Krzysztof Grzegorz Sas – Starsi Inspektorzy w Referacie
Łowiectwa w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich, dokonali oględzin uprawy rzepaku
ozimego uprawianego na działkach rolnych o nr geod. * o łącznej powierzchni ok. * ha.
W dniu oględzin w uprawie rzepaku ozimego na działce o nr geod. * stwierdzono ślady
żerowania zwierzyny płowej, oraz liczne tropy i odchody sarny. Stwierdzono jeden przypadek
przejścia
łosia
przez
przedmiotową
uprawę
pochodzący
najprawdopodobniej
z okresu odwilży, która miała miejsce kilka dni przed dniem oględzin oraz kilka przypadków
rozmytych owalnych zagłębień mogących pochodzić od łosia, jednak jednoznacznie nie jest możliwe
stwierdzenie ich pochodzenia. Podczas wykonywania czynności oględzin widziano przebiegające
przez uprawę rzepaku ozimego, sarny co może świadczyć o stałym bytowaniu tych zwierząt w
okolicznych zagajnikach leśnych. Na działce o nr geod. * stwierdzono ślady żerowania zwierzyny
płowej. Ponadto stwierdzono liczne tropy i odchody sarny oraz jeden przypadek odchodów łosia oraz
kilka przypadków rozmytych tropów łosia. Na chwilę oględzin nie było możliwe oszacowanie szkód
w przedmiotowej uprawie rzepaku gdyż rośliny rzepaku w znajdowały się w fazie uśpienia
w związku z czym w dniu oględzin nie można było stwierdzić które z roślin przezimowały a które nie
przezimowały.
W dniu oględzin szkody komisja szacująca wraz z poszkodowanym podjęła decyzję, iż
ostateczne szacowanie szkody oraz oszacowanie ewentualnych strat w uprawie rzepaku ozimego
odbędzie się na po ruszeniu wegetacji, na złożony przez poszkodowanego pisemny wniosek.
Z przeprowadzonych oględzin szkody w uprawie sporządzono dokumentację fotograficzną.
W związku z brakiem dopełnienia przez poszkodowanego obowiązku wynikającego z art. 46c.
ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1295
z późn. zm.) zasadne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego o odmowie
wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne,
objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich. Nie dopełnienie
przedmiotowego obowiązku uniemożliwiło tut. organowi dokonanie ostatecznego szacowania szkody.
Ponadto informuję, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLV/406/2018 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru
poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim dla rzepaku ozimego termin
zakończenia okresu zbioru przypada na dzień 15 sierpnia 2018 r.

