Szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry.
2013-11-18

Wymagania formalne dotyczące wniosku obowiązujące od 30 kwietnia 2018 r.
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie

Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie
szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierzą objęte ochroną gatunkową;
2) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, a w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu
zwierząt gospodarskich:
- oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością poszkodowanego,
- kopię dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej podczas
oględzin,
3) kopię dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia (w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
oświadczenia właściciela gruntu);
4) oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie;
5) oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej;
6) kopię pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę wydanego albo zgłoszenia dokonanego;
7)oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie;
8)pisemne pełnomocnictwo – w przypadku gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika;

Forma załatwienia sprawy

1) zgłoszenie przez poszkodowanego szkody w formie wniosku, niezwłocznie po jej wystąpieniu;
2) weryﬁkacja wniosków i wyznaczenie terminu wizji terenowej;
3) oględziny terenu i ustalenie szkód wyrządzonych przez bobry,
sporządzenie protokołu;
4) naliczenie wysokości odszkodowania;
5) wypłata odszkodowania w ramach posiadanych przez RDOŚ w Łodzi środków.

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
tel.: 42 66-50-370, fax: 42 66-50-371
e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

Opłata

Brak.

Tryb odwoławczy

Odwołanie na drodze powództwa cywilnego do sądu powszechnego.

Uwagi / inne informacje

Brak.

Wnioski do pobrania
Wniosek
Oświadczenie o samoistnym posiadaniu
Oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych
Oświadczenie poszkodowanego rolnika o zmniejszeniu przychodów
Oświadczenie o odstąpieniu od dochodzenia odszkodowania
Oświadczenie właściciela w przypadku wydzierżawienia gruntów
Pełnomocnictwo

