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Samorząd rolniczy wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o podjęcie
działań legislacyjnych w dwóch sprawach. Pierwsza z nich dotyczy
szacowania szkód łowieckich, natomiast druga proponuje faktyczny nadzór
nad kołami łowieckimi.
Wnioski o wprowadzenie zmian złożyła Podlaska i Dolnośląska Izba Rolnicza. Zwracając przy tym
uwagę na dwa ważne problemy, które mogą przyczynić się do poprawy współpracy między rolnikami,
a myśliwymi.

Nadzór nad kołami łowieckimi sprawowany przez starostów
Podlaska Izba Rolnicza zaproponowała, aby nadzór nad kołami łowieckimi prowadziło starostwo
powiatowe. PIR swoją propozycję argumentuje tym, że Starosta odpowiada już za wydzierżawianie
obwodów łowieckich, a także za naliczanie opłat. W związku z tym, powinien również zająć się
nadzorem nad wypełnianiem obowiązków, które wynikają z prawidłowej gospodarki łowickiej. Zarząd
KRIR zgadza się z tym wnioskiem i stwierdza, że wprowadzenie rozwiązań prawnych może pomóc
załagodzić spór między rolnikami, a myśliwymi.

Uregulowanie kwestii odmowy lub opóźniania szacowania szkód
łowieckich
Samorząd rolniczy na wniosek DIR zwrócił się również o rozwiązanie jeszcze jednego problemu.
Chodzi o sytuację kiedy to koła łowieckie odmawiają szacowania szkód pomimo zgłoszenia, lub
celowo opóźniają podjęcie działań. Niekiedy również nie dostarczają protokołów szacowania, przez
co rolnik nie może ubiegać się o odszkodowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane
jest uprzednio przejście całej procedury administracyjnej. Tego typu praktyki stosowane przez koła
łowieckie przysparzają rolnikom dużych problemów, narażając tym samym na wymierne straty
– podał KRIR.

Zmiany poprawią współpracę między rolnikami, a myśliwymi?
Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzenie stosownych zmian może pomóc zmobilizować koła
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łowieckie do wypełniania przez nie ustawowych obowiązków, a poszkodowanym rolnikom stworzy
realną ochronę swoich praw – podsumował KRIR.
Dokładniejszy nadzór nad kołami łowieckimi i doprecyzowanie zasad szacowania szkód to nie jedyne
zmiany zaproponowane przez KRIR. Wcześniej samorząd rolniczy zaproponował PZŁ większy udział
rolników w kołach łowieckich, o czym wspominaliśmy w artykule – Więcej rolników w kołach
łowieckich – czy to możliwe?
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