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Prawo w rolnictwie

26 kwietnia 2019 r. zostało opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. poz. 776). 
Poprzednie z dnia 1 października 2018 roku utraciło ważność.  

Krzysztof Roślik

Szacowanie szkód łowieckich

Rozporządzenie określa:

1) sposób i terminy zgłaszania szkód łowieckich;

2) sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin 

i szacowania ostatecznego; 

3) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania 

ostatecznego; 

4) szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty od-

szkodowania za szkody łowieckie;

5) wzory protokołów (oględzin, szacowania ostatecznego). 

Zgodnie z rozporządzeniem, właściciel albo posiadacz gruntu 

rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka zgłasza ją, 

składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek 

o szacowanie szkód łowieckich:

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach 

i pastwiskach:

a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożli-

wiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem 

uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed 

rozpoczęciem wegetacji,

b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia 

jej stwierdzenia.

Następnie dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego, 

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania 
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wniosku, zawiadamia poszkodowanego oraz przedsta-

wiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego 

o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego 

pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez 

krótkie wiadomości tekstowe (SMS). Oględzin dokonuje 

się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku. Szacowania ostatecznego dokonuje 

się najpóźniej w dzień sprzętu – przed dokonaniem sprzętu 

uszkodzonej uprawy pod warunkiem pisemnego powia-

domienia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego 

o planowanym terminie sprzętu, bądź w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wniosku - dotyczy szkód wyrządzonych 

w płodach rolnych oraz szkód wyrządzonych przez dziki na 

łąkach i pastwiskach. 

Wysokość odszkodowania za szkody w uprawach ustala 

się, mnożąc obszar uprawy, która została uszkodzona, 

przez procent jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana). 

Ustaloną powierzchnię zredukowaną mnoży się przez plon 

z 1 ha (rozmiar szkody). Tak ustalony rozmiar szkody mnoży 

się przez wartość danego płodu rolnego wyrażoną przez jego 

cenę skupu w regionie powstania szkody, a jeżeli skup nie 

jest prowadzony – przez wartość wyrażoną przez jego cenę 

rynkową z dnia szacowania ostatecznego szkody w regionie 

jej powstania.

Z kolei wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone 

przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie 

wartości rynkowej utraconego plonu, odpowiednio siana lub 

masy zielonej, w danym sezonie wegetacyjnym. Odszkodo-

wanie obejmuje także koszty doprowadzenia uszkodzonego 

obszaru do stanu pierwotnego. Koszty te wylicza się na pod-

stawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości 

rynkowej nasion niezbędnych do wysiania. 

Rozporządzenie określa również wzory protokołów oględzin 

(szacowania ostatecznego);  protokołów oględzin (szacowa-

nia ostatecznego) w przypadku szkody łowieckiej, za którą 

odpowiada Skarb Państwa; protokołów oględzin (szacowa-

nia ostatecznego) przeprowadzonych w wyniku wniesienia 

odwołania. 


