STANOWISKO
Rady Powiatu w Grajewskiego
z dnia28 czerwca2jlT r.
w sprawie zmiany uregulowarfl prawnych rwi4zznych z gospodark4 lowieck4.

Z niepokojem obserwujemy narastapcy z roku na rok problem szk6d towieckich,
wyrzqdzanych przez dzikq zwierzyng w gospodarstwach rolnych. Skala tych szk6d
systematycznie wzrasta, wzrastar6wnre? niezadowolenie rolnik6w, kt6rych ten problem dotyka.
Wychodz4c naprzeciw oczekiwaniom rolnik6w i reaguj4c na rosn4cy problem szk6d lowieckich,
Radni Powiatu Grajewskiego zvnacajqsig z apelem o podjgcie w trybie pilnym kompleksolvych
dzialaf t zmier zaj qcych do zmniej szeni a p opul acj i zwier zEt dziko zyj 1cy ch.
Niekontrolowany wzrost losi, dzik6w, bobr6w, i saren drastycznie zwigkszyl ich iloS6
oruz zwiEkszyl areal upraw, na kt6rych zwierzEtate czyniE szkody. Problem narastaj4cych szk6d
wyrzqdzanychprzez dziko zyjqce zwierzgta jest bardzo dotkliwy dla rolnik6w, dla kt6rych pole
to czgstojedyne 2r6dlo dochodu.
Wnioskujemy o zdjgcie moratorium na odstrzal losia, poniewaZ w ostatnich 10
latach nast4pil wielokrotny wzrost populacji tego gatunku. Ma to bezpoSredni wplyw na
znaczne zrvigkszenie szkrfd wyrzqdzanych przez ten gatunek, ale przede wszystkim na
wzrost liczby kolizji i wypadkr6w Smiertelnych w wyniku zdarzerl drogowych z udzialem
tych wrierz4t. W samym tylko I p6lroczu b.r. na terenie naszego powiatu doszlo juZ do
pigciu zdarzefi drogowych z udzialem losi, w wyniku czego jedna osoba poniosla Smier6.
Natomiast w ostatnich siedmiu latach zanotowano 26 takich zd,arzefit, w kt6rych oprrfcz
ofiar Smiertelnych bylo wielu rannych.

W zwi2zku ze stalym wzrostem populacji bobra oraz wysokim poziomem szk6d przez
niego wyrzqdzanych, wnosimy r6wniez o uregulowanie modelu gospodarowania populacj4 bobra
europejskiego w zakresie ograniczenia jego liczebnoSci. Nadmiema iloS6 wydr powoduje
olbrzymie szkody w rybostanie rzek, jezior i staw6w hodowlanych. Istotn4 kwesti4 sq takae
obowi4zuj4ce przepisy w zakresie ustalania wysokoSci odszkodowari dla poszkodowanych.

Na mocy aktualnie obowi4zuj4cych przepis6w szacowaniem szk6d zajmujq

sig

dzierZawcy obwod6w lowieckich, czyli podmioty odpowiadaj Ece zawyrzqdzone szkody.
Oczekiwane zmiany przepis6w winny dotyczyt bezwzglgdnego egzekwowania
wykonania plan6w lowieckich, kwestii wyplaty odszkodowari oraz pomocy udzielanej
poszkodowanym rolnikom przy zabezpieczaniu upraw przed ich niszczeniem przez zwruzgta
dziko Zyj1ce. Nalezy wprowadzid takie rozwiqzania, kt6re nakladalyby na kola lowieckie
realizowanie odstrzal6w na poziomie minimum 90Yo planow.

Niniej sze stanowisko otrzymuj1:
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2)
3)
4)
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Minister Srodowiska;
Wojewoda Podlaski;
ParlamentarzySci okrggu podlaskiego;
Marszalek Wojew6dztwa Podlaskiego;
Samorz4dy gminne na terenie powiatu grajewskiego.

