
 

Uchwała Nr 2280/313/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na obszarach 

niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez łosie  

na obszarze obwodu łowieckiego polnego 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645), w związku 

z art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 

łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 i poz. 1247) - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na wypłatę należnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki  

w uprawach ziemniaków i w uprawach kukurydzy znajdujących się na obszarach 

niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez łosie  

na obszarze obwodu łowieckiego polnego w uprawie kapusty białej i w uprawie gryki 

w łącznej kwocie 85.652 zł, w tym dla:  

1) Ryszarda K. w kwocie 85 zł; 

2) Andrzeja R. w kwocie 202 zł;  

3) Zdzisława M. w kwocie 15.106 zł; 

4) Marii S. w kwocie 4.534 zł; 

5) Janusza G. w kwocie 191 zł; 

6) Leszka M. w kwocie 17.462 zł; 

7) Marka G. w kwocie 48.072 zł.  

 

§ 2. 

 

Środki finansowe na wypłatę odszkodowań, o których mowa w § 1, zostały zaplanowane 

w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2013 – przyjętym uchwałą Nr 246/12 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2013 r. poz. 316) – w dziale 010, rozdziale 01095, § 4590 i pochodzą z dotacji z budżetu 

państwa.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

 Janina Orzełowska 
Członek Zarządu  

  Województwa Mazowieckiego 

 


