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Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał nowelizację prawa łowiec-
kiego. Zgodnie z przyjętymi 
zmianami, nie będzie można 
m.in. wykorzystywać żywych 
zwierząt do szkoleń psów my-
śliwskich, czy polować w obec-
ności lub przy udziale dzieci do 
18 roku życia. 

Najważniejszą zmianą dla 
rolników są nowe zasady szaco-
wania szkód. Odszkodowania 
za szkody wyrządzane przez 
zwierzynę, czy w  trakcie polo-
wania będą nadal wypłacały ko-
ła łowieckie.  Jednak myśliwi 
nie będą sami – tak jak do tej 
pory – szacować tych szkód. 
Będzie się tym zajmować komi-
sja, złożona z  przedstawiciela 
gminy, zarządcy obwodu ło-
wieckiego, a  także właściciela 
nieruchomości, na której tere-
nie wyrządzona została ta szko-
da. Organem odwoławczym od 
decyzji komisji będzie nadleśni-
czy, a  później sąd. Nowelizacja 
zakłada, że odszkodowania za 
szkody łowieckie będą wypła-
cane rolnikom z  dochodów kół 
łowieckich.   

Poza tym ustawa wprowadza 
szereg innych zmian. Dotyczą 
one w szczególności:
1) określenia zasad odstrzałów 

redukcyjnych zwierząt łow-
nych w parkach narodowych 
oraz rezerwatach przyrody. 
Odbywać się one będą pod 
nadzorem, na podstawie in-
dywidualnego upoważnienia. 
Zakazuje się w tym przypad-
ku m.in. polowań zbiorowych 

i polowań z użyciem psów;
2) określenia zakresu informa-

cji objętych rocznym planów 
łowieckich. Zmiana planu ło-
wieckiego dopuszczalna jest 
m.in. w przypadku podejrze-
nia albo wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt;

3) zakazu płoszenia, chwytania, 
przetrzymywania, ranienia i 
zabijania zwierzyny przy or-
ganizowanych przez Polski 
Związek Łowiecki sprawdzia-
nach psów myśliwskich, a  
także szkoleniach ptaków 
łowczych i psów myśliwskich;

4) przeniesienia z aktu wyko-
nawczego do ustawy regula-
cji dotyczącej kategorii obwo-
dów łowieckich oraz kryte-
riów zaliczania obwodów do 
poszczególnych kategorii;

5) określenia procedury podzia-
łu na obwody łowieckie przez 
sejmik wojewódzki. Podział 
ten dokonywany będzie w ob-
rębie województwa;

6) wprowadzenia nowej prze-
słanki rozwiązania umowy 
dzierżawy obwodu łowieckie-
go. Jest nią nieusprawiedli-
wione niezrealizowanie przez 
dzierżawcę rocznego planu 
łowieckiego na poziomie co 

najmniej 80% minimalnej 
liczby zwierzyny grubej w 
okresie 3 lat;

7) wprowadzenia zasady kaden-
cyjności funkcji członków 
władz Polskiego Związku Ło-
wieckiego;

8) określenia uprawnień nad-
zorczych Ministra Środowi-
ska nad Polskim Związkiem 
Łowieckim. Uprawnienia te 
obejmują m.in. przeprowa-
dzanie kontroli w oparciu o  
kryterium legalności, uchy-
lanie niezgodnych ze statu-
tem uchwał Polskiego Związ-
ku Łowieckiego oraz stwier-
dzanie nieważności uchwał 
niezgodnych z przepisami 
prawa;

9) określenia zasad pierwszeń-
stwa w przyjęciu do koła ło-
wieckiego. Przysługuje ono 
myśliwym zamieszkałym na 
terenie obwodu łowieckiego, 
jeżeli stanowią co najmniej 
50% członków koła łowiec-
kiego;

10) wprowadzenia zakazu wy-
konywania polowania w 
obecności lub przy udziale 
dziecka do 18 roku życia, 
pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej. 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018

KWIECIEŃ
22 Dzień Ziemi (Earth Day)
24 Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

MAJ

12 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (International Migratory Bird Day)

22 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
31 Dzień Bez Papierosa (Anti Tobacco Day)
31 Dzień Bociana Białego

Jest podpis prezydenta

Nowe prawo łowieckie 
stało się faktem

Siedem osobników będzie 
liczyło nowe stado żubrów w 
Puszczy Augustowskiej. W 
obecności wiceminister śro-
dowiska Małgorzaty Goliń-
skiej wypuszczono je z zagro-
dy adaptacyjnej.

Żubry (5 młodych krów oraz 
2 młode byki) pochodzą z Pusz-
czy Boreckiej. Po zakończonym 
procesie adaptacji zostały wy-
puszczone na terenie Nadle-
śnictwa Augustów ze specjalnie 
przygotowanej zagrody. Wcze-
śniej w Puszczy Augustowskiej 
realizowane były prace mające 
na celu przygotowanie siedliska 
dla żubrów (łąki, wodopoje, bu-
dowa zagrody aklimatyzacyjnej, 
budowa brogu i zakup karmy).

Żubry w Polsce w stanie wol-
nym żyły na koniec 2017 roku 
w 5 stadach:
l Puszcza Białowieska  

(654 osobniki),
l Bieszczady (487 osobników),
l Stado Zachodniopomorskie 

(216 osobników),
l Puszcza Knyszyńska (158 

osobników),
l Puszcza Borecka  

(120 osobników).
Utworzone stado bytować 

będzie na terenie Puszczy Au-
gustowskiej, która na podsta-
wie przeprowadzonych w ostat-
nich latach badań została 
uznana za teren, gdzie istnieją 
odpowiednie warunki przyrod-
nicze do utworzenia populacji 
żubrów.    

Wypuszczone żubry przez 
cały czas będą monitorowane 
telemetrycznie oraz nadzoro-
wane przez służby leśne przy 
wsparciu merytorycznym prof. 
dr hab. Wandy Olech-Piasec-
kiej oraz służb weterynaryj-
nych. - To wielki dzień dla re-
sortu środowiska. Żubr jest ko-
jarzony z Polską od wieków, od-
budowa jego populacji to 
ogromny sukces Polski - powie-
działa wiceminister środowiska 
Małgorzata Golińska. - 85 proc. 

żubrów w naszym kraju żyje w 
stanie wolnym, a prawie1/3 
światowej populacji żubra w 
Polsce - dodała.

W stanie wolnym na koniec 
2017 roku żyło 1635 osobni-
ków żubra (wraz z osobnikami 
w hodowli 1873 osobniki), tj. o 
ponad połowę więcej niż 15 lat 
temu. Warto zaznaczyć, że jesz-
cze wcześniej, tj. na początku 
XX wieku, żubry na wolności 
wyginęły (ostatni żubr w Pusz-
czy Białowieskiej został zabity 
w  kwietniu 1919 roku).

Skutkiem odbudowy popula-
cji z bardzo małej liczby osobni-
ków jest zbyt niska pula geno-
wa, przez co żubry są bardzo 
podatne na choroby.  Dlatego 
też pomimo stosunkowo dużej 
liczebności, gatunek ten wciąż 
wymaga od resortu środowiska 
prowadzenia czynnej ochrony. 
W ciągu ostatnich trzech lat 
wydano zezwolenia na wprowa-
dzenie z  hodowli do środowi-
ska łącznie 17 osobników.

W Puszczy Augustowskiej

Nowe stado żubrów

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej rozdysponuje 200 milio-
nów złotych z Funduszu Spój-
ności na systemy gospodaro-
wania wodami opadowymi 
w miastach. O dotacje będą 
mogły ubiegać się jednostki 
samorządu terytorialnego.

Jednym z istotniejszych proble-
mów na obszarach zurbanizowa-
nych w zakresie gospodarowania 
wodami są – występujące w coraz 
większym stopniu – podtopienia 
wynikające z braku możliwości 
zagospodarowania wód opado-
wych. Problem ten potęguje brak 
odpowiedniej ilości tzw. zielonej 
oraz błękitnej infrastruktury, czy-
li sposobów zagospodarowania 
wód deszczowych polegających na 
wykorzystaniu materiałów i me-
tod wspierających powrót do na-
turalnych funkcji hydrologicz-
nych na obszarach zurbanizowa-
nych. Dlatego Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej – w porozumieniu z Mi-
nisterstwem Środowiska – już po 
raz trzeci dofinansuje projekty 
mające na celu zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na 
terenach miejskich.

Pomoc otrzymają projekty doty-
czące między innymi budowy, roz-
budowy lub remontu: sieci kanali-
zacji deszczowej (w tym infrastruk-
tury towarzyszącej, która przyczy-
nia się do odprowadzania, zatrzy-
mania, retencjonowania, wykorzy-
stania lub oczyszczania wód opa-
dowych) oraz zbiorników wód opa-
dowych (wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, w tym na przykład 

urządzenia podczyszczające i in-
stalacje rozprowadzania zebranej 
wody). Na unijne pieniądze mogą 
też liczyć przedsięwzięcia polegają-
ce na likwidacji zasklepienia lub 
uszczelnienia gruntu poprzez sto-
sowanie wzmocnień przepuszczal-
nych dla wody (na przykład ażuro-
wych lub żwirowych).

Poziom współfinansowania 
w formie dotacji wyniesie maksy-
malnie 85 procent wartości wy-
datków kwalifikowanych projek-
tu. Lista projektów wybranych do 
dofinansowania powinna być zna-
na w pierwszym kwartale 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić 
jednostki samorządu terytorialne-
go (JST) i ich związki, działające 
w ich imieniu jednostki organiza-
cyjne, a także podmioty świadczące 
usługi publiczne w ramach realiza-
cji obowiązków własnych JST. 
Wsparcie będzie kierowane do ob-
szarów miast ujętych w projekcie 
polegającym na opracowaniu lub 
aktualizacji planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców, ale możliwa 
będzie również realizacja projektów 
w miastach, których gęstość zalud-
nienia jest wyższa niż 1200 miesz-
kańców/km2 (poza miastami zlo-
kalizowanymi w województwie 
łódzkim i dolnośląskim) oraz na ob-
szarach gmin miejskich ujętych 
w kontrakcie terytorialnym dla da-
nego województwa według stanu 
na dzień 31 października 2016 r.

Dotychczas odbyły się dwa po-
dobne nabory konkursowe, w wy-
niku których zawarto 19 umów 
na kwotę unijnego dofinansowa-
nia w wysokości około 573 milio-
nów złotych.

Można już pobierać i skła-
dać wnioski o dotacje na wy-
mianę kotłów grzewczych, 
montaż kolektorów słonecz-
nych i usuwanie azbestu. O 
dotacje mogą występować ci 
częstochowianie, którzy za-
mierzają dopiero zainwesto-
wać w nowe źródło ciepła lub 
usunąć azbest.

Druki wniosków dostępne są 
w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta Częstochowy 
(czynne w godzinach pracy UM) i 
na stronie  www.czestochowa.pl

W związku z postępowaniem 
nadzorczym RIO w stosunku do 
pierwotnych uchwał, w nowych 
uchwałach, które się właśnie 
uprawomocniły, o dotacje na ra-
zie mogą występować tylko 
mieszkańcy, którzy  zamierzają  

dokonać wymiany kotła grzew-
czego starego typu, zamontować 
kolektory słoneczne lub usunąć 
azbest.  Zgodnie z przyjętą przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową 
interpretacją przepisów dotacja-
mi można objąć tylko przedsię-
wzięcia planowane do realizacji.

Szczegółowych informacji w 
zakresie tegorocznych dotacji 
ekologicznych udzielają pracow-
nicy Wydziału Ochrony Środowi-
ska w pok. 22 Urzędu Miasta, 
którzy pomogą również spraw-
dzić wniosek przed złożeniem   
(tel. kontaktowy: 34 3707270 i 
34 3707271).

O całej procedurze dotacyjnej 
oraz wzory wniosków do pobra-
nia znajdziemy w dziale Miasto-
-Środowisko portalu miejskiego: 
www.czes tochowa.p l/pa -
ge/6199,dotacje.html

Można składać wnioski

Dotacje ekologiczne

Opracowała: kg

Z Funduszu Spójności

200 milionów  
na wody opadowe!
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