SZKODY ŁOWIECKIE
AKTUALNY STAN PRAWNY
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz.U.2017.1295 t. j.)

Art. 46. [Obowiązek wynagradzania szkód]
1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód
wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości
odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na
żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania
uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Art. 46b. [Protokół z oględzin i szacowania szkód; opinia rzeczoznawcy]

4. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu przez właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych lub dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego w zakresie wielkości
szkody, o której mowa w art. 46 ust. 1, odpowiednio właściciel albo posiadacz gruntów
rolnych lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego może, w terminie 7 dni od dnia
wniesienia tych zastrzeżeń, przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę
rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody
izbę rolniczą, który dokonał oględzin i oszacowania szkód.

Obowiązuje w zakresie dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców
prowadzoną przez izbę rolniczą
5. Na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 4, wpisuje się osobę fizyczną, która:
1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
2) posiada wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu
ustalania i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.
6. Osobę wpisaną na listę rzeczoznawców, o której mowa w ust. 4, skreśla się z tej listy w przypadku
śmierci tej osoby, na jej żądanie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z listy rzeczoznawców wydaje prezes izby
rolniczej.

8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa
określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców, o których mowa w ust. 4,
2) sposób sprawdzania spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 5, przez osoby ubiegające się o
wpis na listę rzeczoznawców
- mając na uwadze potrzebę zapewnienia jawności i powszechnego dostępu do listy rzeczoznawców, a
także sprawnej procedury oraz prawidłowego i rzetelnego sporządzania opinii przez rzeczoznawców.
9.

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, może być określony wykaz dokumentów

potwierdzających spełnianie wymogów, o których mowa w ust. 5.

Art. 47. [Zabezpieczenie przed szkodami]
1. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać
z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o
których mowa w art. 46.
2. W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu
łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą
zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla
polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Art. 48. [Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkody]
Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na
gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie
14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez
sejmik województwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających
szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Art. 49. [Delegacja ustawowa]
Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa,
określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach
rolnych oraz wypłat odszkodowań za szkody, uwzględniając terminy zgłoszenia szkody, obowiązek
szacowania wstępnego i ostatecznego oraz obszar uszkodzonej uprawy.

Art. 50. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa]
1. Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez
zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
1a. (uchylony).
1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w
art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:
1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe ze środków budżetu państwa;
2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków
budżetu państwa.
4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele
podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: Szacowanie szkód w uprawach
i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach
niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach polnych
obwodów łowieckich i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta
łowne objęte całoroczną ochroną.

