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Powstanie szkody 

W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na 2 dni 

przed ich dokonaniem. Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Z wykonanych 

czynności sporządzany jest protokół. Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik  

Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem  

uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru  

zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Na żądanie jednej ze stron może  

w nim uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół 

 

Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie  

ostatecznego szacowania. 

Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość 

ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie szkody – za 

porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi 

W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie osobę 

upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń o wystąpieniu szkody 

Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną!  

Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania dopilnuj by było to 

zawarte w podpisywanym protokole! 

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (ponownego 

szacowania szkody) 

W przypadku sporów organem mediacyjnym jest właściwy miejscowo Urząd Gminy. W przypadku nie dojścia do ugody 

możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę. 

 

JAK POSTĘPOWAĆ 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

SZKÓD ŁOWIECKICH ? 
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Należy pamiętać, iż w przypadku niewłaściwego 

szacowania szkód łowieckich zarówno w kontekście 

terminowości jak i sposobu szacowania, poszkodowany 

musi udokumentować, że postąpił zgodnie z procedurą, 

np. udokumentować zachowanie terminu na zgłoszenie 

szkód do oszacowania, wykonać dokładną dokumentację 

zdjęciową.  

Ważne: szkody spowodowane przez zwierzęta objęte 

ochroną gatunkową – żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie  

i bobry oraz zwierzęta łowne podlegające całorocznej ochronie – łoś, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody należy 

zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

Wszelkie niezbędne druki oraz informacje dostępne są w Izbach Rolniczych, najbliższy terenowo jest Oddział w Białej 

Podlaskiej, ul. Okopowa 18f, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 342 00 32 oraz w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski.  

 


