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ANDRZEJ ROMANEK
Szanowny Pan
mgr inż. Michał Sokołowski
Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego

Szanowny Panie Dyrektorze,
Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora zwracam się do Pana Dyrektora w sprawie redukcji populacji dzików
w Pienińskim Parku Narodowym.
Mieszkańcy Powiatu Nowotarskiego zwrócili się do mnie w sprawie znacznych
szkód w uprawach rolnych wyrządzanych corocznie przez dziki zwracając jednocześnie
uwagę, że w ich opinii redukcja populacji tych zwierząt łownych jest na terenie
Pienińskiego Parku Narodowego dalece niewystarczająca.
Należy podkreślić, że problem szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dziki
dotyczy terytorium całego kraju, o czym mogliśmy się przekonać podczas ostatnich
demonstracji rolniczych, podczas których powyższy problem był jednym z głównych
postulatów. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że problem ten jest szczególnie istotny
na terenach górskich, gdzie gospodarstwa rolne są rozdrobnione i niewielkie obszarowo.
W przypadku dokonania zniszczeń upraw przez dziki właśnie w takich gospodarstwach
rolnicy tracą nierzadko znaczną część potencjalnych plonów, co odbija się dramatycznie
na ich sytuacji materialnej. Sytuacji nie poprawia prawo do uzyskania rekompensaty
pieniężnej, której wysokość często nie pokrywa realnych kosztów upraw. Dlatego też tak
ważne jest podejmowanie zdecydowanych działań mających na celu redukcję populacji
dzika, w tym na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Takie działania pozwolą
nie tylko na wypełnienie wymagań przewidzianych w rozporządzeniu ustanawiającym plan
ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego, ale spowodują, że rolnicy z Powiatu
Nowotarskiego będą mogli podejmować działalność rolniczą bez obaw o bezpieczeństwo
swoich plonów.
Zatem mając na uwadze powyższe zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą
prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
a) jaka była redukcja populacji dzika w Pienińskim Parku Narodowym w latach 20102014 (zarówno ta planowana, jak i wykonana) ?
b) jaka jest przewidywana redukcja populacji dzika w Pienińskim Parku Narodowym
w roku 2015 i na podstawie jakich kryteriów ustalono jej wysokość ?
c) jakie działania podejmuje Pieniński Park Narodowy oprócz redukcji populacji dzika
celem zapobiegania niszczeniu upraw rolnych mieszkańców Powiatu
Nowotarskiego ?
Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

