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W związku z sygnałami otrzymywanymi od kół łowieckich, Lubuska Izba Rolnicza 

zwraca się z prośbą o podanie ścieżki administracyjnej jaka ma miejsce w kwestii ponoszenia 

kosztów utylizacji tusz dzików, u których wykryto wirus Afrykańskiego Pomoru Świń.  

Według przyjętych procedur w przypadku stwierdzenia wystąpienia wirusa ASF 

u choćby jednego z dzików znajdujących się w chłodni, utylizacji ulega cała partia. Koszty te 

według rozporządzenia ponosi Skarb Państwa, czyli, w tym przypadku, w ramach 

powierzonych kompetencji - Inspekcja Weterynaryjna.  

I tu pojawia się nasze pytanie o tryb postępowania w powyższym przypadku, bowiem 

według informacji uzyskanych od kół łowieckich procedura ta odbywa się dwojako:  

- firma utylizacyjna wystawia fakturę na Powiatowy Inspektorat Weterynarii lub 

- faktura wystawiana jest na koło łowieckie, które następnie, poprzez refakturę zwraca się 

o zwrot poniesionych kosztów do PIW. 

Niestety w przypadku drugiej wskazanej procedury koła łowieckie zgłaszają uwagę, 

iż uzyskanie zwrotu kosztów utylizacji dzików poprzez refakturę trwa niejednokrotnie wiele 

miesięcy. W obecnej sytuacji, kiedy wiele z nich jest w złej kondycji finansowej (głównie 

na skutek braku możliwości prowadzenia właściwej gospodarki łowieckiej spowodowanej 

zakazem wykonywania polowań) oczekiwanie na zwrot poniesionych kosztów 

jest szczególnie uciążliwe.   

Trudna sytuacja finansowa kół łowieckich, coraz częściej odbija się także 

na rolnikach, którzy mają problem z uzyskaniem odszkodowań za straty powstałe w wyniku 

żerowania dzikiej zwierzyny w uprawach rolnych, dlatego też na głosy myśliwych, 

informujących o złej kondycji finansowej ich kół łowieckich nie możemy pozostać obojętni. 

 



 

 

Kierujemy zatem pytanie, według jakich aktów prawnych odbywa się powyższa 

procedura, skoro jest ona odmienna w różnych powiatach województwa lubuskiego 

oraz zwracamy się z wnioskiem (o ile leży to w kompetencji Lubuskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii) o jej ujednolicenie, tak by koła łowieckie nie musiały oczekiwać 

na zwrot poniesionych kosztów, a faktury za utylizację dzików trafiały bezpośrednio 

do Powiatowych Lekarzy Weterynarii.  

 

Z poważaniem 

 
                 Prezes 

   Lubuskiej Izby Rolniczej 
   

    Stanisław Myśliwiec 

 
 

 

 

 

 

 


