
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owieckie-
go informuje w∏aÊciwy miejscowo zarzàd gminy o oso-
bach uprawnionych do przyjmowania zg∏oszeƒ szkód
wyrzàdzonych przez dziki, ∏osie, jelenie, daniele i sarny
w uprawach i p∏odach rolnych.

2. W∏aÊciciel lub posiadacz gruntu, na którym wy-
stàpi∏a szkoda, zwany dalej „poszkodowanym”, zg∏a-
sza szkod´ w formie pisemnej osobie, o której mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej powstania.

3. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owieckiego
jest obowiàzany do prowadzenia ewidencji zg∏oszeƒ,
o których mowa w ust. 2.

§ 2. 1. Wst´pnego szacowania, zwanego dalej
„ogl´dzinami”, i ostatecznego szacowania szkód doko-
nujà upowa˝nieni przedstawiciele dzier˝awcy lub za-
rzàdcy obwodu ∏owieckiego, zwani dalej „szacujàcy-
mi”, przy udziale poszkodowanego lub jego pe∏no-
mocnika oraz na ̋ àdanie jednej ze stron przedstawicie-
la w∏aÊciwej terytorialnie izby rolniczej.

2. Pe∏nomocnikowi, o którym mowa w ust. 1, pe∏-
nomocnictwa udziela si´ na piÊmie.

3. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owieckiego za-
wiadamia poszkodowanego o terminie ogl´dzin lub
ostatecznego szacowania szkody.

4. NieobecnoÊç zawiadomionego poszkodowane-
go nie wstrzymuje dokonania ogl´dzin lub ostateczne-
go szacowania szkody.

5. Z ogl´dzin oraz ostatecznego szacowania szkody
szacujàcy sporzàdza protokó∏, który podpisuje szacujà-
cy, poszkodowany lub jego pe∏nomocnik oraz przed-
stawiciel w∏aÊciwej terytorialnie izby rolniczej, je˝eli
uczestniczy∏ w ogl´dzinach lub ostatecznym szacowa-
niu szkody.

6. W przypadku gdy poszkodowany jest nieobecny
lub odmawia podpisania protokó∏u, szacujàcy za-
mieszcza o tym informacj´ w protokóle, z podaniem
przyczyny braku podpisu.

7. Poszkodowany mo˝e wnieÊç zastrze˝enia do pro-
toko∏u.

8. Wzór protokó∏u, o którym mowa w ust. 5, stano-
wi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Ostateczne szacowanie i ustalenie szkody
w uprawach i p∏odach rolnych poprzedza si´ dokona-
niem ogl´dzin.

2. Ogl´dzin, o których mowa w ust. 1, dokonuje si´
w terminie 7 dni od dnia zg∏oszenia szkody.

3. Podczas ogl´dzin ustala si´:

1) gatunek zwierzyny, która spowodowa∏a szkod´,

2) rodzaj i jakoÊç uprawy,

3) obszar ca∏ej uprawy,

4) przybli˝ony obszar uprawy, która zosta∏a uszkodzo-
na.

§ 4. 1. Ostatecznemu szacowaniu podlegajà straty
iloÊciowe i jakoÊciowe powsta∏e w wyniku uszkodze-
nia, zniszczenia uprawy lub p∏odów rolnych.

2. Ostatecznego szacowania oraz okreÊlenia wyso-
koÊci odszkodowania dokonuje si´ najpóêniej na dzieƒ
przed sprz´tem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy
lub p∏odu rolnego.

3. O terminie planowanego sprz´tu uszkodzonych
upraw lub p∏odów rolnych poszkodowany jest obowià-
zany powiadomiç szacujàcego, w sposób okreÊlony
w § 1 w ust. 2, w terminie 7 dni przed zamierzonym
sprz´tem.

4. Podczas ostatecznego szacowania ustala si´:

1) gatunek zwierzyny, która spowodowa∏a szkod´,

2) rodzaj uprawy,

3) obszar ca∏ej uprawy,

4) obszar uprawy, który uleg∏ uszkodzeniu,

5) procent zniszczenia uszkodzonej uprawy,

6) wysokoÊç odszkodowania.

5. Obliczenia rozmiaru szkody dokonuje si´ poprzez
pomno˝enie wielkoÊci uszkodzonego obszaru uprawy
i procentu jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana)
oraz ustalonego plonu.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 15 lipca 2002 r.

w sprawie sposobu post´powania przy szacowaniu szkód oraz wyp∏at odszkodowaƒ za szkody w uprawach
i p∏odach rolnych.



6. WysokoÊç odszkodowania oblicza si´, mno˝àc
rozmiar szkody przez cen´ skupu danego artyku∏u rol-
nego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup —
cen´ rynkowà, obowiàzujàcà w okresie szacowania
i rejonie wyst´powania szkody, pomniejszonà o niepo-
niesione koszty zbioru, transportu i przechowywania,
z zastrze˝eniem ust. 7.

7. WysokoÊç odszkodowania za szkody wyrzàdzone
przez dziki na ∏àkach i pastwiskach ustala si´ na pod-
stawie ostatecznego szacowania, uwzgl´dniajàc war-
toÊç utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w da-
nym sezonie wegetacyjnym oraz koszty doprowadze-
nia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego;
koszty te wylicza si´ na podstawie aktualnych cen prac
agrotechnicznych oraz wartoÊci rynkowej niezb´dnych
do wysiania nasion.

8. Je˝eli szkoda powsta∏a i zosta∏a zg∏oszona bez-
poÊrednio przed sprz´tem lub w jego trakcie, dokonu-
je si´ jedynie ostatecznego szacowania.

9. Nieuprzàtni´cie p∏odów z uszkodzonej uprawy
po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza
mo˝liwoÊç ponownego szacowania, w przypadku dal-
szego zwi´kszenia si´ szkody.

§ 5. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrzàdza-
nych w uprawach rolnych wymagajàcych zaorania od-
szkodowanie ustala si´, je˝eli szkoda powsta∏a:

1) w okresie do dnia 15 kwietnia — w wysokoÊci 25%,

2) w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja —
w wysokoÊci 40%,

3) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca —
w wysokoÊci 60%,

4) w okresie od dnia 11 czerwca — w wysokoÊci 85%

kwoty obliczonej w sposób okreÊlony w § 4 ust. 6.

§ 6. Wyp∏aty odszkodowaƒ dokonujà dzier˝awcy
lub zarzàdcy obwodów ∏owieckich w terminie trzydzie-
stu dni od dnia sporzàdzenia protokó∏u ostatecznego
szacowania szkody.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
22 maja 1997 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych
zasad i trybu szacowania szkód oraz wyp∏aty odszko-
dowaƒ za szkody w uprawach i p∏odach rolnych (Dz. U.
Nr 57, poz. 359).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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WZÓR

Protokó∏ nr .....
ogl´dzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i p∏odach rolnych

Województwo .........................................................................................

Powiat ...............................................................................

Obwód ∏owiecki nr ......... — dzier˝awca/zarzàdca*:

Gmina ...................................................... WieÊ/Miasto* .....................................................

Poszkodowany (imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania) ...............................................................................................

............................................................................................

Data zg∏oszenia szkody ....................................................

I. Ogl´dziny uszkodzonej uprawy

Dnia ................................. upowa˝niony przedstawiciel dzier˝awcy/zarzàdcy*:

............................................................................, w obecnoÊci poszkodowanego/pe∏nomocnika poszkodowanego* 

— Pana(i) .......................................................................................................................................................................... 

przeprowadzi∏ ogl´dziny uszkodzonej uprawy i stwierdza, co nast´puje:

1. Szkoda wyrzàdzona zosta∏a przez (gatunek zwierzyny) .............................................................................................

2. Rodzaj i jakoÊç uprawy ..........................................................................................

3. Obszar ca∏ej uprawy (ha) ...........................................................

4. Przybli˝ony obszar uprawy uszkodzonej przez zwierzyn´ (ha) ...........................................................

5. Uwagi sporzàdzajàcego protokó∏ (opis stanu uprawy) ..............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

6. Na ˝àdanie dzier˝awcy/zarzàdcy/poszkodowanego* w ogl´dzinach wzià∏ udzia∏ przedstawiciel Izby Rolniczej

w ....................................................................... Pan(i) ..................................................................................................

...................................... ...................................................... ....................................................
(podpis poszkodowanego) (podpis przedstawiciela Izby Rolniczej) (podpis sporzàdzajàcego protokó∏)

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 15 lipca 2002 r. (poz. 1081)



II. Ostateczne szacowanie szkody

Dnia ....................................... upowa˝niony przedstawiciel dzier˝awcy/zarzàdcy*

............................................................................, w obecnoÊci poszkodowanego/pe∏nomocnika poszkodowanego* 

— Pana(i) ..................................................................................................................................... dokona∏ ostatecznego
szacunku szkody na gruncie poszkodowanego i ustali∏, co nast´puje:

1. Data zg∏oszenia terminu zbioru plonu ................................................... na dzieƒ .....................................................

2. Szkoda wyrzàdzona zosta∏a przez (gatunek zwierzyny) ............................................................................................

3. Rodzaj uprawy ............................................................................................................................................................

4. Obszar ca∏ej uprawy (ha) ............................................................................................................................................

5. Obszar uprawy, który uleg∏ uszkodzeniu (ha) ............................................................................................................

6. Procent zniszczenia uprawy uszkodzonej (%) ...........................................................................................................

7. Powierzchnia zredukowana (poz. 5 x 6) (ha) .............................................................................................................

8. Przewidywany plon (q) z 1 ha .....................................................................................................................................

9. Cena rynkowa/skupu* za 1 q plonu ...........................................................................................................................

10. Uwagi sporzàdzajàcego protokó∏ ..............................................................................................................................

11. Kwota odszkodowania do wyp∏aty (poz. 7 x 8 x 9) ....................................................................................................

12. Zgadzam si´ z powy˝szymi ustaleniami/nie zgadzam si´ z powy˝szymi ustaleniami w zakresie*

...........................................................................................................................................................................................

...................................... ...................................................... ...........................................................
(podpis poszkodowanego) (przedstawiciel Izby Rolniczej) (podpis sporzàdzajàcego protokó∏

i wyliczajàcego wysokoÊç odszkodowania)

13. Na ˝àdanie dzier˝awcy/zarzàdcy/poszkodowanego* w szacowaniu szkody oraz ustalaniu wysokoÊci odszko-
dowania wzià∏ udzia∏ przedstawiciel Izby Rolniczej w ......................................... Pan(i) .......................................

III. Wyp∏ata odszkodowania

Odszkodowanie w kwocie .....................................

(s∏ownie z∏otych: .............................................................................................................................................................)

otrzyma∏em dnia ....................................................

...................................... ................................................
(podpis poszkodowanego) (podpis dokonujàcego wyp∏aty)

——————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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