Na posied?eniu w dniu
22 maja br. Krajowa
Rada lzb Rolniczych
przyjęła uchwałę w §prawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnegozwnioskiemostwierdzenie niezgodności niektórych przepisów prawnych z Konstytucją RP.

jących się w obrębie obwodów
ważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu
łowieckich;
łowieckiego;
O w zakresie, że minister właściwy do spraw środowiska, może O w zakresią że zwierzyna pozyskana
na gruncie Ędącym pzedmiotem
w drodze decyzji przekazywać

obwody łowieckie w zarząd

określonym podmiotom, z całkowitym pominięciem uprawnień rolników będących właścicielami gruntów znajdujących
się w obrębie obwodów łowie-

ckich;

własnościrolnika, znajdującym się

w obrębie obwodu łowieckiego,
stanowi własnośćdzierżawcy lub
zauądcy obwod u łowieckiego;
O w zakresie, że uzyskanie przez
rolnika będącego właścicielem
gruntu, odszkodowania z tytu-

kRl R zaska rża prawo łowieckie

do Trybunału Konstytucyi nego
I rraiowa Rada lzb Rolniczych Ow zakresie, że wydzierżawiający obwód łowiecki lub jego
K przvięł" uchwałę o wystąpiezarządca, jest obowiązany ui śl \lu dotrybunału Kons§rtucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie
niezgodności z Konstytucją RzeczypospoliĘ Polskiej niektórych przepisów ustawy z dnia 13 paździer
nika 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.
z 2005 r, Nr 127 , poz. 1O66, z poźn,
zm.) z przepisami Konstytucji RĘ
a mianowicie:
O w zakresie, że obwody łowieckie
są wydzierżawiane przez wskazane w przepisach ustawy organy z całkowitym pominięciem
uprawnień ro|ników będących
właścicielamigruntów znajdu-

cić czy nsz dzierżawny lub ekwi-

walent na rzecz odpowiedniej
gminy lub nadleśnictwa,z całkowitym pominięciem uprawnień rolników będących właścicielami gruntów znajdujących
się w obrębie obwodów łowie-

l

ckich;
w zakresią że do polowania na
gruncie stanowiącym własność
rolnika nie jest konieczna jego
zgoda, a wystarczy zgoda dzier-

źawcy lub zarądcy obwodu

łowieckiego lub pisemne upo-

łu szkód wyrządzonych w uprawach ipłodach rolnych przezdziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
or az przy wykonywa ni u polowa:
nia, jest uwarunkowane uprzednim wyrażeniem przez rolnika
zgody na budowę urządzeń lub
wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, w tym wskazane W art. 1 2 Ustawy wyznaczenie i oznakowanie zakazem wstępu obszarów stanowiących ostoje

zwierzyny oraz wznoszenie urządzeń związany ch z prowa dzen iem

gospodarki łowieckiej.
Opracowanie: KR|R

