
Uchwała nr 2061/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2016 r. 

 

 

 

w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania.  

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 b i ust 3 ustawy  

z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.)  Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Odmawia się wypłaty odszkodowania Panu Stanisławowi Andrzejewskiemu, 

zamieszkałemu Wielołęka 7, 62-580 Grodziec, za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne 

– dziki, w uprawie kukurydzy na kiszonkę oraz w spryzmowanej zielonce kukurydzy, 

w wyniku zdarzeń, które miały miejsce we wrześniu 2015 r.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr 2061/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2016 r. 

 

w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania. 

 
 W dniu 6 kwietnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia  

24 marca 2016 r. Pana Stanisława Andrzejewskiego, zam. Wielołęka 7, 62-580 Grodziec, 

reprezentowanego przez Adwokat Marlenę Korytkowską, prowadzącą Kancelarię 

Adwokacką z siedzibą w Koninie, uzupełnione w dniu 17 maja 2016 r., w sprawie wypłaty 

odszkodowania w wysokości 8 798 zł za szkody wyrządzone przez dziki w uprawie 

kukurydzy na kiszonkę oraz w spryzmowanej zielonce kukurydzy w wyniku zdarzeń, które 

miały miejsce we wrześniu 2015 r. 

 Zgodnie z art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 

łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.), zarząd województwa wypłaca ze środków 

budżetu państwa odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych, m.in. przez 

dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, za które odpowiedzialność 

ponosi Skarb Państwa.  

 Wnioskodawca zobowiązany jest do należytego udokumentowania swoich roszczeń 

wynikających z ww. przepisów prawa. W ramach powyższego wnioskodawca powinien 

wskazać nieruchomości, na których doszło do zdarzeń powodujących szkodę, poprzez 

określenie arkusza mapy, obrębu i numeru ewidencyjnego działki, tj. dokumentów i informacji 

niezbędnych do ustalenia czy nieruchomości te  znajdują się na terenach niewchodzących  

w skład obwodów łowieckich. Ponadto wnioskodawca nie przedłożył dokumentu 

potwierdzającego, iż jest właścicielem lub posiadaczem gruntu, na którym powstała szkoda. 

W myśl bowiem § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. 

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań 

za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U z 2010 r., Nr 45, poz. 272), do zgłoszenia 

szkody uprawniony jest właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany  

„poszkodowanym”. 

 Jednocześnie przedłożony przez wnioskodawcę wyciąg z operatu szacunkowego  

z 4 grudnia 2015 r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Annę Witczak, 

62-500 Konin, ul. Bema 1, nie może stanowić podstawy do ustalenia wysokości 

odszkodowania, bowiem zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie, oględzin 

i szacowania szkód na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich dokonują 

przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania. Szacowania szkód, 

za które wypłaca odszkodowanie Zarząd Województwa Wielkopolskiego w imieniu Skarbu 

Państwa, dokonują działający na zlecenie Zarządu rzeczoznawcy. Jednocześnie należy 

wskazać, iż z uwagi na upływ czasu od dnia stwierdzenia szkody nie ma możliwości 

jej oszacowania zgodnie z regułami określonymi w wyżej wymienionych przepisach prawa.  

Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do wypłaty przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego żądanego odszkodowania i należało podjąć niniejszą uchwałę. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 


