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Interpelacja nr 11388
do ministra środowiska
w sprawie pobierania dodatkowych opłat za tusze dzików pochodzących z odstrzału
sanitarnego
Zgłaszający: Tomasz Siemoniak
Data wpływu: 19-09-2020
Szanowny Panie Ministrze,
myśliwy z koła łowieckiego WKŁ "Raróg” nr 284 w Gdańsku zgłosił się do mnie z pytaniem w sprawie udzielenia pomocy w
rozwiązaniu problemu prawnego, który powstał w związku z obowiązkiem sanitarnego odstrzału dzików w obwodzie
łowieckim nr 116 dzierżawionym przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 284 „Raróg” w Gdańsku na terenie powiatu gdańskiego
oraz powiatu miasta Gdańsk.
Problem dotyczy uregulowań opłat za tusze odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego dzików, pobranych na własny
użytek przez myśliwych. Wątpliwości dotyczą tego, czy odstrzał zwierząt dziko żyjących, w tym przypadku dzików,
wykonywany w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie w ramach gospodarki łowieckiej i zgodnie z
planem łowieckim, należy traktować analogicznie do odstrzału sanitarnego, wykonywanego w oparciu o ustawę z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i wydanych na ich podstawie
rozporządzeń, w zakresie opłat za tusze dzików odstrzelonych pobranych na własny użytek.
Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo łowieckie zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi
własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, a na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich własność Skarbu Państwa. Jednocześnie osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według
własnego uznania, z wyłączeniem odsprzedaży.
Dotyczy to zwierzyny odstrzelonej zgodnie z Planem łowieckim, na podstawie imiennego upoważnienia.
W oparciu o powyższy przepis, Walne Zgromadzenie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 284 „Raróg” w Gdańsku podjęło w
dniu 6 maja 2016 r. uchwałę wprowadzającą odpłatność za pozyskaną zwierzynę na użytek własny w kwocie 70,00 zł za
sztukę. Taką kwotę myśliwy musi uiścić na rzecz Wojskowego Koła Łowieckiego nr 284 „Raróg” w Gdańsku za każdą
pozostawioną na własny użytek tuszę odstrzelonej zwierzyny. Ta kwestia nie budzi wątpliwości i jest jasno uregulowana.
Jednocześnie jednak, na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w
sprawie wprowadzenia w 2019 roku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej „programu mającego na celu wczesne wykrycie
zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” oraz
rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na
obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bytowskiego, chojnickiego,
człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, sztumskiego,
nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu:
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, wprowadzono obowiązek odstrzału sanitarnego dzików.
Na mocy umowy nr 12/OS/2019 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim zlecił Wojskowemu Kołu
Łowieckiemu „Raróg” w Gdańsku odstrzał sanitarny 40 sztuk dzików na terenie powiatu gdańskiego i powiatu miasta Gdańska
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w obwodzie łowieckim nr 116. Zgodnie z § 4 przedmiotowej umowy, tusze odstrzelonych dzików w ramach odstrzału
sanitarnego mogą zostać przeznaczone do produkcji mięsa na własny użytek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na
użytek własny. Jednocześnie, w ramach należnego kołu łowieckiemu wynagrodzenia ryczałtowego za odstrzał sanitarny
(określonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r., w sprawie wysokości
ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików) ujęte są już koszty polowań, bioasekuracji, utylizacji tuszy lub
przetrzymywania tusz w przypadku przeznaczenia jej na własny użytek.
Mając na uwadze powyższe, w tym również fakt uwzględnienia w wynagrodzeniu za odstrzał sanitarny kosztów utylizacji lub
przekazania tuszy na własny użytek, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego "Raróg" w Gdańsku nie pobierał żadnych
dodatkowych opłat od myśliwych za tuszę dzika pobranej na własny użytek.
Sytuacja jednak zmieniła się w listopadzie 2019 r., kiedy Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 284 „Raróg” w Gdańsku
wysłał do myśliwych wezwanie do zapłaty „zaległych” opłat za tusze dzików z odstrzału sanitarnego, za obecny i miniony
sezon łowiecki.
Takie działanie Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 284 „Raróg” w Gdańsku budzi uzasadnione wątpliwości co do
zgodności z prawem, a jednocześnie nie jest sytuacją odosobnioną - problem występuje również w innych kołach łowieckich,
a nadto brak jest jednolitego rozwiązania przedmiotowej sytuacji.
Wątpliwości dotyczą możliwości obciążenia myśliwych opłatą za pobraną na własny użytek tuszę dzika z odstrzału
sanitarnego, w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego dotyczącej sposobu zagospodarowania
pozyskanej zwierzyny i podjętej na podstawie § 36 pkt 11 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, a zatem na podstawie
ustawy Prawo łowieckie. Odstrzał sanitarny dzików podlega bowiem zupełnie innej regulacji (m.in. ustawie o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i wydanym na jej podstawie rozporządzeniom Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Pomorskiego, a nadto umowie z powiatowym inspektoratem weterynarii) zawierającej własne,
szczególne wobec prawa łowieckiego uregulowania co do odstrzału zwierząt, jak i nadto uregulowania (ustawy,
rozporządzenia, umowy) odstrzału sanitarnego nie przewidują scedowania na koła łowieckie uprawnień w zakresie
podejmowanej decyzji co do sposobu zagospodarowania tuszy odstrzelonych dzików, jak to ma miejsce w przypadku
odstrzału w ramach gospodarki łowieckiej na podstawie ustawy Prawo łowieckie.
Mając powyższe na uwadze, zdaje się być pozbawionym podstawy prawnej żądanie od myśliwych dodatkowych opłat za
tusze dzików pochodzących z odstrzału sanitarnego.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy wykonywanie odstrzału sanitarnego dzików jest równoznaczne z wykonywaniem polowania na podstawie ustawy
Prawo łowieckie?
2. Czy Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 284 „Raróg” miał prawo pobrać od myśliwych dodatkowe opłaty za dziki
pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego?
Z poważaniem
Tomasz Siemoniak
Poseł na Sejm RP
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