
Uchwała nr 1861/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania  

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 b i ust 3 ustawy  

z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.)  Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Odmawia się wypłaty odszkodowania Pani ………………………, zamieszkałej:  

…………………………, za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne – dziki,  

na terenie posesji położonej ……………………  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1861/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania. 

 

 W dniu 23 marca 2016 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 

pismo Pani ……………………………………………………………………………………..  

w sprawie przyznania odszkodowania za straty wyrządzone przez dziki na terenie posesji 

położonej ……………………………  

 W myśl art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.) zarząd województwa wypłaca, ze środków budżet 

państwa, odszkodowania za szkody określone w art. 50 ust. 1 b ww. ustawy. 

Odpowiedzialność Skarbu Państwa wskazana we wspomnianym art. 50 ust. 1 b dotyczy 

wyłącznie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne,  

o których mowa w art. 46 ust. 1 przedmiotowej ustawy, tj. m.in. przez dziki, na obszarach 

niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Tym samym odpowiedzialność Skarbu 

Państwa nie obejmuje szkód, z którymi związane jest żądanie Pani …………………….  

 Z uwagi na brak przesłanek do wypłaty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

żądanego odszkodowania należało podjąć niniejszą uchwałę. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
  


