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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Oddział ds. Szkód w środowisku oraz Informacji o Środowisku
Zadanie

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną
gatunkową;
• Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4 /2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie szacowania szkód
wyrządzonych przez bobry.

Wymagane dokumenty
potrzebne do rozpatrzenia
sprawy

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (bobry,wilki, niedźwiedzie, rysie, żubry)
Zgłoszenia szkody należy dokonać niezwłocznie po jej stwierdzeniu poprzez złożenie wniosku.
Do wniosku o odszkodowanie załącza się:
1. kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, w tym:
- aktualny wypis z ewidencji gruntów działki/działek, na których powstała szkoda, przy czym dopuszczalne jest przedłożenie ww. dokumentu
wystawionego przez właściwy organ do 6 miesięcy wstecz w przypadku, gdy nie uległy zmianie stosunki własnościowe działki, na której wystąpiła szkoda.
W przypadku, gdy wypis z ewidencji został wystawiony wcześniej należy złożyć pisemne oświadczenie, że dane z wypisu z rejestru gruntów są aktualne i
nie zaszły żadne zmiany własnościowe
lub przedłożyć
-wydruk treści księgi wieczystej ze strony ministerstwa sprawiedliwości – elektroniczne księgi wieczyste http://ekw.ms.gov.pl;
2. kopię dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania, w szczególności umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy lub oświadczenia właściciela gruntu, albo oświadczenia poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo
szkodzie;
3. odpowiednio do przedmiotu szkody:
- oświadczenia, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej, w przypadku, gdy poszkodowanym jest rolnik,
- kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenia na budowę wydanego albo
zgłoszenia dokonanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jeżeli były wymagane dla przedmiotu szkody,
- oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, przy czym termin ten nie może być
krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody;
4. w przypadku szkody w pogłowiu zwierząt gospodarskich należy przedłożyć oświadczenie, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością
poszkodowanego oraz kopię dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas
oględzin szkody;
5. informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacone odszkodowanie lub wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania;
6. pisemne pełnomocnictwo, w tym dla współwłaścicieli, użytkowników, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Forma załatwienia sprawy

-Pismo informujące poszkodowanego o wysokości ustalonego odszkodowania wraz z przekazaniem kopii protokołu oględzin i kopii formularza szacowania
szkody oraz wypłata odszkodowania.
-W przypadku, gdy poszkodowanemu nie przysługuje odszkodowanie z powodów wymienionych w art. 126 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody pismo
informujące o przyczynie odmowy.

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel.: 41 34-35-340, fax: 41 34-35-343
e-mail: sekretariat.kielce@rdos.gov.pl

Opłata

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań rozstrzygają sądy powszechne - art. 126 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.

Uwagi

Poszkodowany zabezpiecza, w miarę możliwości, ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w miejscu jej
wyrządzenia do czasu sporządzenia protokołu. Poszkodowany nie powinien podejmować działań naprawczych skutkujących niemożnością dokonania
oględzin z wyjątkiem sytuacji, gdy zagraża to bezpieczeństwu publicznemu lub mogłoby narazić poszkodowanego na dodatkowe straty np. z tytułu
przerwania grobli stawowych, wynikające z terminów agrotechnicznych itp. W sytuacji zagrożenia, stan przed wykonaniem koniecznych napraw należy
udokumentować np. poprzez wykonanie zdjęcia z charakterystycznymi punktami umożliwiającymi identyﬁkację miejsca szkody i powiadomić
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o dacie przystąpienia do awaryjnego usuwania szkód.
Odszkodowanie nie przysługuje:
Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w
ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie
oraz za szkody:
-powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,
- nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy,
-w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych.
Nie szacuje się drzew, które zostały ścięte przez bobry i pozostały na gruncie, a drewno może zostać wykorzystane przez poszkodowanego.

Wnioski do pobrania

wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
pełnomocnictwo
oświadczenie rolnika, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej
oświadczenie o naprawieniu szkód, za które wcześniej zostało wypłacone odszkodowanie
zgoda właściciela gruntów dzierżawionych na pobranie odszkodowania

Inne informacje

Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do
bobra europejskiego:
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom
obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor ﬁber)
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione (bobry i wilki) oraz zagadnienia dotyczące ich ochrony gatunkowej

