W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku – ustawy z dnia 22 marca
2018 roku – o zmianie ustawy -Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651) oraz niektórych innych ustaw,
która wprowadziła m.in. zmiany w problematyce związanej z procedurami szacowania szkód
w uprawach i płodach rolnych Wójt Gminy Będzino informuje, że od dnia 1 kwietnia 2018 roku,
wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki,
łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo
posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na
miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy. W myśl ustawy art.
46 szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający
się z: przedstawiciela gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienie szkody,
przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo
posiadacza gruntów rolnych, na terenie którym wystąpiła szkoda. Ponadto na pisemny
wniosek członka zespołu, w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, może brać również
udział przedstawiciel izby rolniczej właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód.
Zgodnie z wytycznymi
szczególności:

ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz
numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
O terminie dokonania oględzin przedstwiciel gminy zawiadamia właściciela albo
posiadacza gruntów oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
Po zakończeniu szacowania szkody sporządza się protokół, każdy z członków zespołu
do szacowania szkód ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu wraz z
uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informacje o braku zastrzeżeń albo o wniesionych
zastrzeżeniach.
Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie którym 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
szacowania szkód.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo
zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub
zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu
łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania
ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Będzino,
pokój nr 6, Agnieszka Kwiatkowska inspektor ds. ochrony środowiska, telefon 94-3162-533,
e_mail: a.kwiatkowska@bedzino.pl. , w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl w dziale Geodezja, grunty i ochrona środowiska w
zakładce „szacowanie szkód łowieckich”.

