
Uchwała nr 3620/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja  2021 r. 

 

w sprawie: odmowy szacowania i wypłaty odszkodowania. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 

łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                    

co następuje:  

 

§1  

 

Odmawia się szacowania i wypłaty odszkodowania Wspólnocie Mieszkaniowej Właścicieli 

Nieruchomości „Osiedle Kolorowe” przy ul. Bratumiły 6 w Poznaniu za szkody wyrządzone przez 

dziki w postaci zdewastowanego trawnika oraz ogrodzenia parkingowego na terenie nieruchomości 

Wspólnoty mieszkaniowej. 

 

§2 

 

Stwierdza się brak kompetencji do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie powstawaniu 

dalszych szkód wyrządzanych przez dziki. 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały nr 3620/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

w sprawie: odmowy szacowania i wypłaty odszkodowania. 
 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu wpłynęło pismo z dnia 17 marca 2021 r. o zgłoszeniu szkody wyrządzonej  przez dziki w postaci 

zdewastowanego trawnika oraz ogrodzenia parkingowego na terenie nieruchomości Wspólnoty 

Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości „Osiedle Kolorowe” przy ul. Bratumiły 6 w Poznaniu 

reprezentowanej przez Grzegorza Koźmickiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką z siedzibą 

w Poznaniu. 

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

wypłaca, ze środków budżetu państwa, odszkodowania za szkody określone w art. 50 ust. 1b ww. ustawy. 

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

o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, tj. szkód na gruntach rolnych wyrządzonych  

w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących  

w skład obwodów łowieckich.  

W uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt III CZP 

114/14  przyjęto, że  uprawy rolne, są to wszelkiego rodzaju uprawy prowadzone na gruncie rolnym, które 

są efektem działalności człowieka związanej ściśle z produkcyjną funkcją ziemi jako środka produkcji. SN 

uznał za istotne dwie cechy definiujące uprawę rolną: uprawa rolna oznacza tylko celową działalność 

człowieka zmierzającą do osiągnięcia płodów, która wiąże się z ściśle z produkcyjną funkcją ziemi, a ponadto 

istotne jest, aby była prowadzona na gruncie rolnym.  

Tym samym odpowiedzialność Skarbu Państwa określona w ww. przepisach nie obejmuje szkód,  

z którymi związane jest żądanie Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości „Osiedle Kolorowe” 

przy ul. Bratumiły 6 w Poznaniu, tj. zdewastowanie trawnika oraz ogrodzenia parkingowego na terenie 

nieruchomości.  

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo łowieckie, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd 

województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Art. 45 ust 3 

 i 4 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu 

obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta w porozumieniu z Polskim 

Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Na terenie 

miasta Poznania uprawnienie do wydania przedmiotowej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 91 i 92 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Prezydentowi Miasta Poznania. 

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

w przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia oraz mienia ludzkiego władze samorządowe z danego terenu  

(w omawianym przypadku – władze miasta Poznania) mają obowiązek podjęcia działań zmierzających  

do ograniczenia lub wyeliminowania zaistniałego niebezpieczeństwa. 

Z uwagi na brak przesłanek do szacowania i wypłaty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

żądanego odszkodowania oraz z uwagi na brak kompetencji do podjęcia działań mających na celu 

zapobieżenie powstawaniu dalszych szkód wyrządzanych przez dziki należało podjąć niniejszą uchwałę. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
  

 


