Warszawa, dnia 19-07-2019 r.

MINISTER ŚRODOWISKA
DL-ZŁ.050.41.2019.ABR989812.2802650.2132292
Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na zapytanie poseł Doroty Niedzieli z dnia 4 lipca br., znak K8ZAP9546,
w sprawie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w gospodarstwach rolnych przez lisy,
przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.)
zwanej dalej „Prawo łowieckie” dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest
do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie,
daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania polowania. Łoś od 2001 r. jest
zwierzęciem łownym objętym całoroczną ochroną. Z uwagi na powyższe szkody wyrządzone przez
ten gatunek finansowane są obecnie z budżetu państwa. Ustawodawca ustanawiając katalog zwierząt
łownych, za które odpowiadają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich lub Skarb Państwa miał
na uwadze najdotkliwsze szkody, które wyrządzają gatunki dużych zwierząt kręgowych w skali całego
kraju.
Za szkody wyrządzone przez lisy, które znajdują się na liście zwierząt łownych,
nie są wypłacane odszkodowania. Jednocześnie wydaje się, że w skali kraju szkody od lisów
nie stanowią tak dużego i powszechnego problemu jak te wyrządzane np. przez jelenie czy dziki. Choć
przyznać należy, że szkody wyrządzane przez lisy miejscowo mogą być bardzo dotkliwe dla
indywidualnych rolników, zwłaszcza tych prowadzących wolny chów drobiu.
Obecnie jedynym sposobem ograniczania problemu szkód wyrządzanych przez lisy jest
nawiązywanie współpracy z lokalnymi dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w trakcie
trwania okresu polowań na lisy, który w przypadku prowadzenia zasiedleń zwierzyną drobną może
trwać cały rok. Ponadto dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych (Dz. U.
Nr 167 poz. 1321) odławiać lisy w pułapki, co znacznie upraszcza możliwości działania w tym
zakresie.

Istnieje też możliwość wystąpienia do właściwego terytorialnie marszałka województwa
na podstawie art. 9a Prawa łowieckiego o wydanie zezwolenia na płoszenie zwierząt łownych w celu
ochrony przed szkodami.
Informuję także, że w resorcie środowiska nie planuje się rozszerzenia katalogu zwierząt
łownych wyrządzających szkody, za które wypłacane są odszkodowania.

Z poważaniem
Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
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