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Panie, Panowie

Wojtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast

w wojew6dztwie lodzkim

Szanowni Panstwo.

W zwiazku z adresowanymi ostatnio do Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego Lodzi

wnioskami rolnikow o dokonanie ogledzin i oszacowanie szkod w uprawach i plodach

rolnych wyrzadzonych przez dzika zwierzyne informuje, ze w swietle obowiazujacych

przepisow prawa, w zaleznosci od terenu na ktorym szkody zostaly wyrzadzone, (tj. czy na

terenie obwodu lowieckiego czy tez nie) oraz jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrzadzil szkody

w uprawach, do oszacowania i wyplaty odszkodowania odpowiednio wlasciwi sa:

1. Na terenie obwodu lowieckiego - zarzadcy lub dzierzawcy obwodu lowieckiego

w oparciu o art 46 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r Prawo lowieckie (tj. Dz.

U. 2015 poz. 2168 zezm).

2. Na terenie obwodow lowieckich lesnych - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy

Paristwowe zgodnie z art. 50 ust.2 wskazanej powyzej ustawy.

3. Na terenie obwodow lowieckich polnych lub obszarach nie wchodzacych w sklad

obwodow towieckich — zarzad wojewodztwa na podstawie art. 50 ust. 1 i Ib

cytowanej ustawy.

4. W przypadku szkod wyrzadzonych przez zwierzeta objete ochronq gatunkowa,

np. bobry - Regionalny Dyrektor Ocfarony Srodowiska w oparciu o art. 126 ust. 1

i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016. Poz.

2134 zezm.).

Przy wstepnym szacowaniu szkod, na wniosek jednej ze stron, w szacowaniu moze

uczestniczyc przedstawiciel wlasciwej terytorialnie izby rolniczej zgodnie z zapisem art. 46

ust. 2 prawa towieckiego oraz § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 marca

2010 r w sprawie sposobu post^powania przy szacowaniu szkod oraz wyplat odszkodowan za

szkody w uprawach iplodach rolnych (Dz. U. 2010 Nr 45 poz. 272).
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Jednoczesnie informuje, ze wskazane powyzej przepisy reguluja rowniez okolicznosci,

kiedy odszkodowanie nie przystuguje - mowi o tym zapis art. 48 prawa towieckiego oraz

art. 126 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody).

Niezaleznie od rodzaju szkody lowieckiej, ogledzin i szacowania szkod dokonuje sie na

podstawie wskazanego wyzej rozporzadzenia Ministra Srodowiska.

W sprawach spornych dotycz^cych wysokosci odszkodowan za szkody wyrzadzone

przez zwierzeta, orzekaja sady powszechne.

Bardzo prosz9 o rozpowszechnienie niniejszej informacji wsrod rolnikow, celem

unikniecia wydluzenia czasu szacowania szkod wyrz^dzonych przez zwierzeta lowne.
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