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Uchwała Nr IV/18/12/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 13 lutego 2012 r. 

w sprawie:  

określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie 

województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania  

za szkody łowieckie  

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póżn. zm.)  

w związku z art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 127 z 2005 roku, poz. 1066 z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Określa się dni zakończenia okresów zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa 

śląskiego dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2.  

Traci moc uchwała nr 1460/388/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 lipca 2006 roku 

w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru roślin uprawnych na terenie województwa 

śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego  

 

 

Andrzej Gościniak 
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Załącznik do Uchwały Nr 

IV/18/12/2012 

Sejmiku Województwa 

Śląskiego 

z dnia 13 lutego 2012 r. 

Terminy zakończenia okresu zbioru roślin uprawnych w województwie śląskim  

L.p.  Gatunek rośliny  

(nazwa ziemiopłodu)  

Termin zakończenia okresu zbioru  

(dzień, miesiąc)  

1.  pszenica ozima  31.08  

2.  pszenica jara  31.08  

3.  żyto  20.08  

4.  jęczmień ozimy  05.08  

5.  jęczmień jary  31.08  

6.  owies  31.08  

7.  pszenżyto ozime  31.08  

8.  pszenżyto jare  10.09  

9.  mieszanki zbożowe  31.08  

10.  gryka  15.10  

11.  kukurydza na zielonkę  31.10  

12.  kukurydza na ziarno  30.11  

13.  ziemniaki  31.10  

14.  buraki cukrowe  15.11  

15.  buraki pastewne  31.10  

16.  rzepak ozimy  10.08  

17.  rzepak jary  10.09  

18.  rośliny strączkowe na nasiona  30.09  

19.  rośliny strączkowe na zielonkę  31.08  

20.  rośliny motylkowe drobnonasienne  30.09  

21.  len  15.09  

22.  konopie, tytoń, mak, chmiel  30.09  

23.  trawy na zielonkę, trawy na nasiona  31.10  

24.  warzywa korzeniowe  15.11  

25.  warzywa kapustne  15.11  

26.  warzywa dyniowate  30.09  

27.  warzywa liściowe  15.10  

28.  pozostałe gatunki nie wymienione  

w tabeli  

31.10  

 


