
Szkody Łowieckie  

1. Wniosek o szacowanie szkód oraz o ustalenie wysokości odszkodowania składa 

właściciel lub posiadacz gruntów rolnych do dzierżawcy lub zarządcy koła 

łowieckiego w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód . 

2.  Wniosek powinien obejmować: 

- imię i nazwisko albo nazwę adres miejsca zamieszkania albo adres i 

siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów 

rolnych, 
- wskazanie miejsca wystąpienia szkody (miejscowość, numer 

działki/działek), 

- wyszczególnienie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. 
3. Szacownie szkód odbywa się w dwóch etapach: 

- oględzin 

- szacowanie ostateczne. 

4. Przeprowadzanie oględzin oraz szacowania ostatecznego dokonuje zespół 

składający się z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, 

przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przy udziale 

poszkodowanego lub jego pełnomocnika. 
5. Oględziny przeprowadzane są niezwłocznie (do 7 dni od zgłoszenia szkody), 

zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na 3 dni przed ich dokonaniem. 
Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach. Osoby biorące udział w oględzinach mają prawo wnieść uwagi 

do protokołu. 
6. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje 

się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub 

płodu rolnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku zawiadamiając 

o ich terminie poszkodowanego na 3 dni przed ich dokonaniem (na 7 dni przed 

zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła 

łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód). Z wykonanych 

czynności sporządzany jest protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

Osoby biorące udział w oględzinach mają prawo wnieść uwagi do protokołu. 
7. Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub 

w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania 
8. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu 

ostatecznego szacowania szkody, od którego nie wniesiono odwołania. 
9. Na pisemny wniosek członka zespołu, o którym mowa w pkt. 4 w oględzinach 

lub szacowaniu ostatecznym może brać udział przedstawiciel Podkarpackiej 

Izby Rolniczej. 

   

 

 
 


