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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

 

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  ORAZ KOMISJI OCHRONY 

ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
- Prawo łowieckie (druk nr 219) 

 
Sejm na 18. posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1  regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 324 do Komisji: Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa  po rozpatrzeniu poprawek  na  posiedzeniu w  dniu  19 maja 2016 r.   

wnoszą: 
 

1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
,,1) art. 46 otrzymuje 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. 2, oraz ustalenia 
wysokości odszkodowania za te szkody dokonują przedstawiciele 
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. 

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 PiS 
– przyjąć 

 
Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 6, 13–15, 17, 23, 26 i 

27. 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 2–5, 7, 8, 10–

12, 16, 18–22, 24, 25 i 28. 
 

2) w art. 1 w pkt 1, w art. 46 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, a 

także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych 
składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewody. 
Wniosek można złożyć za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

3) w art. 1 w pkt 1, w art. 46 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, a 

także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych 
składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewodzie.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

4) w art. 1 w pkt 1, w art. 46 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w terminie 3 dni.”; 

– KP PSL 



– odrzucić 

5) w art. 1 w pkt 1, w art. 46 dodać ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Wojewoda prowadzi rejestr wniosków, o których mowa w ust. 2.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

6) w art. 1 w pkt 2: 
a) w art. 46a: 

– ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, dokonuje 

przedstawiciel wojewody 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.”, 

– ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. O terminie dokonania oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 

46 ust. 1, wojewoda 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.”, 

b) w art. 46b: 
– w ust. 1: 

– – wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 
„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:”, 

– – pkt 1–3 nadać brzmienie: 
„1) imię i nazwisko przedstawiciela wojewody, który dokonał  oględzin i 

szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, a w przypadku 
przedstawiciela wojewody będącego pracownikiem urzędu 
wojewódzkiego także jego stanowisko służbowe; 

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;”, 

– – skreślić pkt 6, 
– ust. 4 nadać brzmienie: 

„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.”, 

– w ust. 5 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 
„Na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 4, wpisuje się osobę 
fizyczną, która:”, 

– ust. 8 nadać brzmienie: 
„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.”, 

– dodać ust. 9 w brzmieniu: 
„9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, może być określony wykaz 

dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, o których mowa w 
ust. 5.”, 

c) w art. 46c ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 
„2. W przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w art. 46b ust. 4, wojewoda 

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.”, 
d) w art. 46d: 

– ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. W przypadku gdy wojewoda, 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.”, 

– ust. 4 i 5 nadać brzmienie: 
„4. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez wojewodę 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. Wojewoda 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.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

7) w art. 1 w pkt 2, w art. 46a ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, a także ustalania 

wysokości odszkodowania dokonuje rzeczoznawca z zakresu szacowania szkód 
łowieckich, wyznaczony przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia tych szkód niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 2.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

8) w art. 1 w pkt 2, w art. 46a w ust. 1 wyrazy „w terminie 14 dni” zastąpić wyrazami „w 
terminie 7 dni”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

9) w art. 1 w pkt 2, w art. 46a w ust. 2 wyrazy „mają prawo brać” zastąpić wyrazami 
„bierze”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

10) w art. 1 w pkt 2, w art. 46a w ust. 4 wyrazy „przed upływem 7 dni” zastąpić wyrazami 
„przed upływem 3 dni”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

11) w art. 1 w pkt 2, w art. 46b w: 
a) ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu przez właściciela lub posiadacza 
gruntów rolnych, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w zakresie 
wielkości szkody lub proponowanej wysokości odszkodowania za szkody, o których 
mowa w art. 46 ust. 1, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, dzierżawca lub 
zarządca obwodu łowieckiego może w terminie 14 dni od dnia wniesienia tych 
zastrzeżeń, przedstawić opinię rzeczoznawcy biegłego z zakresu szacowania szkód 
majątkowych w tym szkód łowieckich, wpisanego na listę biegłych sądu rejonowego 
względnie okręgowego właściwego dla miejsca występowania szkody.”, 

b) skreślić ust. 5–8; 
– KP PO 

– odrzucić 

12) w art. 1 w pkt 2, w art. 46d w ust. 3 wyrazy „Funduszu Odszkodowawczego” zastąpić 
wyrazami „budżetu państwa”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

13) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) art. 49 otrzymuje 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, 
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 PiS 
– przyjąć 

14) w art. 1 po pkt 5 dodać pkt 5a brzmieniu: 
„5a) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„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, 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 PiS 

– przyjąć 
15) w art. 1 w pkt 6 w art. 50a ust. 3 nadać brzmienie: 

„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.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

16) w art. 1 w pkt 6, w art. 50a ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Nie mniej niż 80% środków Funduszu jest przeznaczane na wypłatę odszkodowań za 

szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1.”; 
– KP PSL 

– odrzucić 



17) w art. 1 w pkt 6 w art. 50b: 
a)  ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Składki są przekazywane w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.”, 
b) ust. 4 i 5 nadać brzmienie: 

„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, 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.”, 

c) po ust. 5 dodać ust. 5a i 5b w brzmieniu: 
„5a. 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”. 

5b. 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. 5a.”, 

d) skreślić ust. 7, 
e) skreślić ust. 11;  

– KP PiS 
– przyjąć 

18) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Wysokość składki stanowi 60% wartości tusz zwierzyny pozyskanej w danym 

obwodzie łowieckim za rok poprzedni.”; 
– KP PSL 

– odrzucić 

19) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Wysokość składki, o których mowa w art. 50a ust. 4 pkt 1, stanowi iloczyn wyrażonej 

w hektarach powierzchni obwodu i równowartości pieniężnej żyta, który nie może być 
większy niż 0,1q żyta za jeden hektar, obwodów polowych i 0,15q żyta za jeden 
hektar obwodów leśnych.”; 

– KP PO 
– odrzucić 



20) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. W przypadku pozyskania co najmniej 90% maksymalnej liczby zwierząt łownych 

przeznaczonych do pozyskania w danym roku gospodarczym, dzierżawca obwodu 
łowieckiego uprawniony jest do obniżenia o 50% składki, o której mowa w art. 50a 
ust. 4 pkt 1.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

21) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Wysokość składki zwiększa się do 50% w przypadku stwierdzenia w corocznej 

inwentaryzacji przekroczenia przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego 
normatywnie określonego zagęszczenia obsady poszczególnych gatunków i 
rodzajów zwierząt wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 na jednostkę określonej 
powierzchni, określonych w odrębnych przepisach.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

22) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. W przypadku pozyskania co najmniej 80% maksymalnej liczby zwierząt łownych 

przeznaczonych do pozyskania w danym roku gospodarczym, dzierżawca obwodu 
łowieckiego uprawniony jest do obniżenia o 30% składki, o której mowa w art. 50a 
ust. 4 pkt 1.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

23) skreślić art. 2;  
– KP PiS 

– przyjąć 
24) skreślić art. 2;  
– KP PSL 

– odrzucić 
25) skreślić art. 3;  
– KP PSL 

– odrzucić 
26) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. Do dnia 15 czerwca 2017 r. środki Funduszu Odszkodowawczego, o którym 
mowa w art. 50a ustawy zmienianej w art. 1, na wypłatę odszkodowań za 
szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 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 w zakresie tych szkód, będą 
pochodziły z dotacji z budżetu państwa.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

27) art. 6 nadać brzmienie: 



„Art. 6. 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. 46b ust. 5 i 8, 
które wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

28) art. 6 nadać brzmienie: 
„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
Warszawa, dnia  19 maja 2016 r. 
 
 
 
          Przewodniczący Komisji                                      Zastępca  Przewodniczącego Komisji                                                                                           
    Ochrony Środowiska, Zasobów                                          Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
          Naturalnych i Leśnictwa 
 
         /-/ Stanisław Gawłowski                                             /-/ Jan Krzysztof Ardanowski 

 
 

    
Sprawozdawca 

 
      /-/ Jan Duda 


	VIII kadencja
	1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	,,1) art. 46 otrzymuje 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 ...
	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. 2, oraz ustalenia wysokości odszkodowania za te szkody dokonują przedstawiciele dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
	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 PiS
	– przyjąć
	Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 6, 13–15, 17, 23, 26 i 27.
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 2–5, 7, 8, 10–12, 16, 18–22, 24, 25 i 28.
	2) w art. 1 w pkt 1, w art. 46 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewody. Wniosek można...

	– KP PO
	– odrzucić
	3) w art. 1 w pkt 1, w art. 46 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewodzie.”;

	– KP PSL
	4) w art. 1 w pkt 1, w art. 46 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w terminie 3 dni.”;

	– KP PSL
	5) w art. 1 w pkt 1, w art. 46 dodać ust. 4 w brzmieniu:
	– KP PSL
	– odrzucić
	6) w art. 1 w pkt 2:
	a) w art. 46a:
	– ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, dokonuje przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, przy czym oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzyman...

	– ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. O terminie dokonania oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, wojewoda zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, a w razie potrzeby również przedstawiciela właściw...


	b) w art. 46b:
	– w ust. 1:
	– – wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„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:”,

	– – pkt 1–3 nadać brzmienie:
	„1) imię i nazwisko przedstawiciela wojewody, który dokonał  oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, a w przypadku przedstawiciela wojewody będącego pracownikiem urzędu wojewódzkiego także jego stanowisko służbowe;
	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...
	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;”,

	– – skreślić pkt 6,

	– ust. 4 nadać brzmienie:
	„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 gru...

	– w ust. 5 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 4, wpisuje się osobę fizyczną, która:”,

	– ust. 8 nadać brzmienie:
	„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.”,

	– dodać ust. 9 w brzmieniu:
	„9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, może być określony wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, o których mowa w ust. 5.”,


	c) w art. 46c ust. 2 i 3 nadać brzmienie:
	„2. W przypadku przedstawienia opinii, o której mowa w art. 46b ust. 4, wojewoda 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.”,

	d) w art. 46d:
	– ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. W przypadku gdy wojewoda, 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 kos...

	– ust. 4 i 5 nadać brzmienie:
	„4. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez wojewodę 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 te...
	5. Wojewoda 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 ost...



	– KP PiS
	– przyjąć
	7) w art. 1 w pkt 2, w art. 46a ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje rzeczoznawca z zakresu szacowania szkód łowieckich, wyznaczony przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód ...

	– KP PO
	– odrzucić
	8) w art. 1 w pkt 2, w art. 46a w ust. 1 wyrazy „w terminie 14 dni” zastąpić wyrazami „w terminie 7 dni”;
	– KP PSL
	– odrzucić
	9) w art. 1 w pkt 2, w art. 46a w ust. 2 wyrazy „mają prawo brać” zastąpić wyrazami „bierze”;
	– KP PSL
	10) w art. 1 w pkt 2, w art. 46a w ust. 4 wyrazy „przed upływem 7 dni” zastąpić wyrazami „przed upływem 3 dni”;
	– KP PSL
	11) w art. 1 w pkt 2, w art. 46b w:
	a) ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu przez właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w zakresie wielkości szkody lub proponowanej wysokości odszkodowania za szkody, o których mowa w art. 46 us...
	b) skreślić ust. 5–8;

	– KP PO
	12) w art. 1 w pkt 2, w art. 46d w ust. 3 wyrazy „Funduszu Odszkodowawczego” zastąpić wyrazami „budżetu państwa”;
	– KP PSL
	– odrzucić
	13) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) art. 49 otrzymuje 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,
	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 rolny...
	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 te...


	– KP PiS
	– przyjąć
	14) w art. 1 po pkt 5 dodać pkt 5a brzmieniu:
	„5a) art. 50 otrzymuje brzmienie:
	„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, 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 PiS
	– przyjąć
	15) w art. 1 w pkt 6 w art. 50a ust. 3 nadać brzmienie:
	„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...

	– KP PiS
	– przyjąć
	16) w art. 1 w pkt 6, w art. 50a ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Nie mniej niż 80% środków Funduszu jest przeznaczane na wypłatę odszkodowań za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1.”;

	– KP PSL
	– odrzucić
	17) w art. 1 w pkt 6 w art. 50b:
	a)  ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Składki są przekazywane w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.”,

	b) ust. 4 i 5 nadać brzmienie:
	„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, o których mowa w art. 46 ust. 1, których pozyskanie w danym roku uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami, oraz zryczałtowanych stawe...
	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.”,


	c) po ust. 5 dodać ust. 5a i 5b w brzmieniu:
	„5a. 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 komunik...
	5b. 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 łown...

	d) skreślić ust. 7,
	e) skreślić ust. 11;

	– KP PiS
	– przyjąć
	18) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Wysokość składki stanowi 60% wartości tusz zwierzyny pozyskanej w danym obwodzie łowieckim za rok poprzedni.”;

	– KP PSL
	19) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Wysokość składki, o których mowa w art. 50a ust. 4 pkt 1, stanowi iloczyn wyrażonej w hektarach powierzchni obwodu i równowartości pieniężnej żyta, który nie może być większy niż 0,1q żyta za jeden hektar, obwodów polowych i 0,15q żyta za jeden he...

	– KP PO
	– odrzucić
	20) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. W przypadku pozyskania co najmniej 90% maksymalnej liczby zwierząt łownych przeznaczonych do pozyskania w danym roku gospodarczym, dzierżawca obwodu łowieckiego uprawniony jest do obniżenia o 50% składki, o której mowa w art. 50a ust. 4 pkt 1.”;

	– KP PSL
	– odrzucić
	21) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu:
	„6a. Wysokość składki zwiększa się do 50% w przypadku stwierdzenia w corocznej inwentaryzacji przekroczenia przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego normatywnie określonego zagęszczenia obsady poszczególnych gatunków i rodzajów zwierząt wymien...

	– KP PO
	22) w art. 1 w pkt 6, w art. 50b ust. 7 nadać brzmienie:
	„7. W przypadku pozyskania co najmniej 80% maksymalnej liczby zwierząt łownych przeznaczonych do pozyskania w danym roku gospodarczym, dzierżawca obwodu łowieckiego uprawniony jest do obniżenia o 30% składki, o której mowa w art. 50a ust. 4 pkt 1.”;

	– KP PSL
	23) skreślić art. 2;
	– KP PiS
	– przyjąć
	24) skreślić art. 2;
	– KP PSL
	– odrzucić
	25) skreślić art. 3;
	– KP PSL
	– odrzucić
	26) art. 3 nadać brzmienie:
	„Art. 3. Do dnia 15 czerwca 2017 r. środki Funduszu Odszkodowawczego, o którym mowa w art. 50a ustawy zmienianej w art. 1, na wypłatę odszkodowań za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustaw...

	– KP PiS
	– przyjąć
	27) art. 6 nadać brzmienie:
	„Art. 6. 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. 46b ust. 5 i 8, które w...

	– KP PiS
	– przyjąć
	28) art. 6 nadać brzmienie:
	„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”.

	– KP PSL
	– odrzucić

