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W odpowiedz i na Pani pismo z 6 września br. znak spr.: BlRl29361RBI201 7, dotyczące

interpretacj i przepi sów rozporządzenia Ministra Środow iska w sprawie sposo bu postępowania przy

szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone prze z zwierzęta łowne,

Departament Leśnictwa przed stawia następującą op i n ię.

Zgodnie z § 4 ust. 7 ww. rozporządzen ia. wysokość odsz kodowania ustal a s ię, mnożąc

rozmiar szkody prze z cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony

skup - cenę rynkową z dnia ostatecznego sza cowania szkody, w rejoni e pow stania szkody. Wysokość

wyli czonego odszkodowania pomniej sza s ię odpowiednio o nieponi esione koszty zbioru, transportu

i przechowywania, Dodatkowo w przypadku gdy uprawa wymaga zaorania należy ją pomniej szyć

zgodnie z wartościami ustalonymi w § 5 pkt . I ww . rozporządzenia ,

Pomniej szanie wy liczonego odsz kodowania o niep on iesione koszty zbioru, transportu

i przech owywania dotyczy zarówno upraw ze zniszczeniem calkowitym (wymagających zaorania) jak

ze zniszczeniem częściowym. Wyl iczen ie niepon iesionych kosztów zbioru, transportu

i przechowywania wiąże się każdorazowo z precyzyjn ym ustaleniem przez szacującego zakresu prac,

jakie byłyby wykonane podc zas norm alnego proce su, gdyby szkoda nie wystąpiła. Zakres

niewykonanych czynności szacujący powinien ustalić indywidual nie d la każdej szkody.

Należy także pamiętać , że ustalona w ostatecznym protokole szacowania szkód kwota

odszko dowa nia j est formą ugody między stronami postępowania . W przypad ku kwestionowania

wysokości odszkodowa nia należy kierować sprawę do rozstrzygnięcia w drodze medi acji przed

właściwym terytorialnie organem gminy lub w razie braku wypracowania kompromisu na drodze

sądowej.
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