usTAWA

o zmianie ustawY

z dnia .t5 czerwca 2018 r-

- Prawo łowieckie oraz niektórYch innych ustaw
Art. 1.

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowi€ckie lDz. U- z 2017
1295 oraz z 2018 f- poz. 50, 650 i 651} Wprowadza się następuiące zmianY:
1) W

art. 32a ust, 8 i 9 oznacza sie odpowiednio jako Ust, 7 i

ż w art.

Ą6,

a Wust,

2

o{t I'

2

,1) przedstaWiciela

8;

otrzvmUjs t]l7mienie:
Wojewódzkiego ośrodka doradztwa ro]niczego;

prZedstaWiciela dzjeżawcy a|bo zarządcV obwodu ]oWieckiego;

2)

l- poz.

,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wniosek o szacowanie szkód, o którYch mowa W ust,1, W tvm ustalenie Wvsokości
odszkodowania, Właścicielalbo posiadacz gruntóW roInVch składa do dzierźawcv albo
zarządcv obwodu łowieckjego.",
,,3,

c) Ust. 8

otzvmuje brzmienie:

,,B. Niestawiennictwo W]aścicie]a a]bo posiadacza gruntóW ro nvch lub przedstawiciela
Wojewódzkiego ośrodka doradżtwa rolniczego nie Wstrzvmuje dokonania szacowanla
szkód, o których mowa W Ust_ ,].";
3) W

a

rt. 46a:

a) U5t_ 3

otrZVmuje brzmienie:

o terrninie dokonania oględzin, o którvm mowa W ust,2, dzierżawca a|ba zarządca
obwodu łowieckiego Zawiadamia Właścicielaa l]o posiadacza gruntóW rolnvch oraz
,,3,

WojeWódzki ośrodek doradZtWa rolnicżego W]aściVl,ry Ze Wzgledu na miejsce Wystąpienia
szkodv, nie później niż przed UpłVWen,] 3 dni od dnia otrzvmania Wniosku, o którvm
mowa W art, 46 ust, 3,' ,
b) W

ust.4 Wprowadzenie do WV icżenia otrzvmuje brzmienie:

,,Niezw]ocznie po ZakończeniU og ędZin dZierżawca alJo zarządca obwodu łowieckie9o
5porzadZa protokół, którV zaWiera W szczególności następUjące dane i infornaacje:';
4) W art. 46c:
a)

ust,3 i4 otrzvmUja bfzmienie:

3, o terminie planowanego sprzetu Uszkodzonej uprawy Waściciel albo posjadacz
gruntóW rolnvch jest obowiazanv powiadomic dzierzawcę alt]o zarzadcę obwodu
lowieckiego, W formie pisemnej, W terminie 7 dni przed zan,]ierzonVm sprzetern.

2

4, o terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody cizierżawca a]bo żarzadca
obWodu 10Wieckiego ZaWiadamia W]aściciela a]l]o posiaclacza gruntóW rolnVch oraz
WojeWódzki ośrodek doradZtWa rolnicże9o W]aściWV Ze WZg]edu na miejsce Wystapienia
szkodv, nie później niż przed upłvwem 3 clni ocl dnia otrzvmanlż powiadomienia, o
którvnl mowa W ust. 3, a W przvpac]kach, o którvch mowa W art, 46 ust. 7 - W terminie
3 dni od dnia otrżVmania WnioskU, o którym rnowa W art, 46 ust_ 3.',
l]) W U5t_ 5

Wprowadzenie do \,!ryliczenia otrzvmuje brZmienie:

,,Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzieĘawca a|bo zaaządca
obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera W szczegó|ności następujące
dane iinformacje:",
c) ust. 8

otrzvmuje brzmienie:

,8, WVpłatV odszkodowania dokonuje dzierzawca abo zarzadca ol]Wodu łowieckiego W
terminie 30 dni od dnia sporzadzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od któiego
nie Wn iesiono odwołania, ;
5) W

,1)

art.469 pkt

1

otrzymUje l]rzmieniei

przedstawicieli WojeWódZkich ośrodkóW doradztwa ro]niczego;,'

Ań.

2.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach lDz. U.
2o1a r. poz. 650, 651 i 1479} l ań. 5a:

z

2017

f. poz.78 olaz z

1) W ust. 3:
a)

uchYla się pkt 4,

b) W

pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiemi dodaje się pkt 6 W brzmieniu:

zwrot zrycżałtowanvch kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkjch ośrodków
doradztwa rolniczego W szacowaniu szkód łowieckich, a także ustaIaniu WYsokości
odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawv u dnia 13 października 1995 r.
,,6)

-

Prawo łowieckie.";

2) W

ust. 3a po pkt 1 dodaje się pkt 1a W brżmieniu:

,1a) cele określone W ust,2 pkt 2, 3, 5a
Wieczvstym parkóW narodo\,q/ch; ;
3)

i

6 W lasach Znajdującvch sie W uzvtkowaniu

dodaje sie ust, 6 W t]rzmieniu:

,,6. ]\i]inister właściwdo spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwvmdo
spraw rozwoju wsi określi, w drodże rozparzadzenia, wvsokośćzrvczałtowanvch
kosżtóW, o którvch mowa W Ust. 3 pkt 6, rnajac na Wzg]ęclzie zakres czynności
podejmowanych W ramach udziałU W szacowaniU szkócl towieckich oraz sposób ich

rea|izacji przez przedstaWicieli WojeWódZkich ośrodkóW doradztwa rolnicZego,

,

Art.3.
W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o .iednostkach doradztwa rolniczego
@z- u- z 2018 t- poz. 71,1) Wprowadza się następuiące zmianY:

W art,4 W ust.2 W pkt11 kropkę zastepuje sie średnikierr] idodaje się pkt,]2 W

,])
b

rżm i_on iU

]

,12) biorą udział W szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu WYsokości
odsżkodowania ża te szkodv zgodnie z przepisami ustaWY z dnia 13 października 1995 r.
- Prawo łowieckie (Dz.|J. z 2017 r. poz.1295 oraz z 2018 r. poż. 50, 650, 651 i 1507),";
2)Wart. 5Wust. 2 po pkt6 dodajesię pkt6a i6bWbrzmieniu:
,,6a)

PaństWoWVm Gospodarstwem Leśnvm LasY Państwowe;

6b) dzierżawcami i zarządcami obwodóW łowieckich;";
3}

w art.11:

a) W u5t- 1 W

pkt 3 kropkę Zastępuje sie średnikiem i dodaje 5ię pkt 4

W

brzrnieniu:

funduszu esneqo, o którvch mowa W art, 57 ust, 2 ustaw Z dnia 28 Września 1991 r,
lasach (Dż.U. z 2017 r- paz- 788 oraz z 2018r, poż. 650, 651, 1479 i 1507),
przeznaczonvch na zwrot zrvcza]towanvch kosztÓW, o którvch mowa W art,58 ust,3
,4)

o

pkt 6 tej UstaWV.

',

o, po Jst, 3a oodaje s e Ust, 3o W br7^1|eTlu:

3b- środkifinansowe, o którvch mowa W ust. 1 pkt4, przekazuje się jednostce
doradZtWa rolniczego na podstawie umoWV zawaftej prZez dVrektora jednostki

doradZtWa rolniczego z DVrektorer] 0enera nVn] Państwowego co5podarstwa Leśnego
LasV Państwowe, W której Zostana ustalone zasadv zwfotu zrvczałtowanvch kosztÓW
udzia]u przedstaWicieli WojewódZkich ośrodkóW doradztwa folnicZego W szacowaniu
szkód łowieckich, a takze ustalaniu Wsokości odszkodowania Za te szkodv zgodnie z
przepisami Usta\!ry Z dnia 13 pazdziernika 1995 r, - Prawo łowieckie, i 5ą przeznaczane
na ZWiększenie fUndu5ZU Wynagrodzeń jednostki, .

Ań. 4.

i

płodach rolnvch przez dziki,
łosie, jelenie, daniele sarnv oraz przy wykonvwaniu polowania wszczętvch i
niezakończonYch przed dniem WejściaW zYcie niniejszej ustawry stosuje się przepisy
dotvchcżasowe.
Do spraw z zakresu szkód Wvrządzonych W uprawach

i

Ań- 5.
ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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