Gmina Fabianki - Gminny Serwis Informacyjny

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich
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Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe zasady szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Zakres obowiązku
wynagradzania szkód; oględziny i szacowanie szkód w przypadku odpowiedzialności dzierżawcy lub
zarządzającego obwodem łowieckim
Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej
"przedstawicielem gminy", którym jest:
a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza
została utworzona,
b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,
c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona - jeżeli szkoda wystąpiła
na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz
gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia
szkody.
Szacowanie szkody składa się z:
1) oględzin;
2) szacowania ostatecznego.
W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i
pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed
sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Przebieg oględzin - protokół z oględzin - zastrzeżenia do protokołu
Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów
rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni
od dnia otrzymania wniosku.
Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, do którego każda ze stron ma prawo
wnieść zastrzeżenia.
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Szacowanie ostateczne - wypłata odszkodowania
Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu
uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych
przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona
bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest
obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,
w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od
dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Odwołanie do nadleśniczego
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy
albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w
terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Oględzin lub szacowania ostatecznego
dokonuje nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na
miejsce wystąpienia szkód lub jego przedstawiciel.
Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania.
W oględzinach lub szacowaniu ostatecznym mają prawo brać udział członkowie zespołu (tj.:
przedstawiciele gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciel lub posiadacz gruntów
rolnych , na których wystąpiła szkoda). Na pisemny wniosek członka zespołu, w oględzinach lub
szacowaniu ostatecznym, może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce
wystąpienia szkód izby rolniczej.
O terminie oględzin lub szacowania ostatecznego nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe zawiadamia:
1) członków zespołu,
2) przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej, jeżeli został złożony
wniosek w tej sprawie,
- nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
Niestawiennictwo osób nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego.
Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół.
W przypadku gdy został złożony wniosek do protokołu załącza się opinię przedstawiciela właściwej ze
względu na miejsce wystąpienia szkody izby rolniczej na temat oszacowania szkody.

Ustalenie wysokości odszkodowania przez nadleśniczego
Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce
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wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji, biorąc w szczególności pod uwagę
ustalenia zawarte w protokołach. Opinia przedstawiciela izby rolniczej nie jest wiążąca.
Decyzja wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów i jest ostateczna.
Wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca
albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej
doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkody
Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na
gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14
dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik
województwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających
szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których
właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym
mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:
a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo
b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw
środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu
wykonywania polowania albo
c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do
wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Do pobrania: Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej

Źródło: ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.)
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