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SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH 
 
 
Wymagane dokumenty:  

Dostarczane przez stronę: 

• wniosek właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiły szkody 
łowieckie 

 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
pl. 20 Października 1,  
Parter, pok. 11, tel. 8109-545, 8109-546, 8109-547,  

 618109-567, 611018-245 
 
 
Opłaty:                                    Brak 
 
 

Termin i sposób załatwienia:  

1. złożenie wniosku przez właściciela lub posiadacza gruntów rolnych; 

2. zawiadomienie właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo 
zarządcę obwodu łowieckiego, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
otrzymania wniosku o terminie oględzin; 

3. dokonanie oględzin nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku; 

4. sporządzenie protokołu z oględzin w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym członków zespołu tj. dla przedstawiciela gminy, wnioskodawcy oraz 
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego; 

5. dokonanie szacowania ostatecznego, nie później niż w dzień sprzętu, przed 
dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 
ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3; 

− 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; 

− o terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody 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 informacji, o której mowa w pkt. a), a w przypadkach, o których mowa w 
art. 46 ust. 7, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, tj. 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. 

6. niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół, który 
zawiera w szczególności następujące dane i informacje: 
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1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym; 
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego; 
3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego, o których mowa 

w ust. 1; 
4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy; 
5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym. 

 

7. Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, mają prawo wnieść 
zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza 
się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. 

− protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdego członka zespołu 

8. wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od 
którego nie wniesiono odwołania. 

 
 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 
z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu 
postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody 
w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Z 2010 r., poz. 272 ). 

 
 
Tryb odwoławczy: 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, 
o którym mowa w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 ustawy Prawo łowieckie. 

 
 
Informacje dodatkowe: W przypadku gdy obwód łowiecki, na terenie którego wystąpiła szkoda, o której mowa w art. 

46 ust. 1 Prawo łowieckie, został wyłączony z wydzierżawiania i przekazany w zarząd 
nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym w sprawie 
ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z art. 46d i art. 46e ustawy Prawo łowieckie jest 
dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy 
ze względu na miejsce wystąpienia szkody. 

 
 


