Zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez
wilki na terenie województwa pomorskiego.
Odszkodowanie przysługuje:
właścicielom zwierząt gospodarskich.

Komórka organizacyjna obsługująca sprawę:
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.
Godziny urzędowania komórki organizacyjnej:
poniedziałek – piątek w godzinach: 7.30 – 15.30.
Telefony kontaktowe:
58 68 36 826, 58 688 00 42 lub kom. 783-927-504.
Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku lub za pośrednictwem poczty na
adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.

Wymagane dokumenty i wzory:


wniosek,



zaświadczenie weterynarza sporządzone na okoliczność powstałej szkody (przyczyna padnięcia
z opisem zwłok zwierzęcia, wiek, orientacyjna waga, zwierzę hodowlane czy rzeźne itp.),



kserokopia paszportu zwierzęcia,



w przypadku szkód wyrządzonych w pogłowiu zwierząt gospodarskich hodowlanych należy
dołączyć dokumentację hodowlaną,



kserokopia świadectwa utylizacji,



oryginał rachunku za usługi weterynaryjne,



dokumentacja fotograficzna.

Zasady szacowania szkód i wypłaty za nie odszkodowań.
Poszkodowany powinien szkodę wyrządzoną przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich zgłosić
niezwłocznie (najlepiej telefonicznie) po jej stwierdzeniu w terenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, a następnie wysłać zawiadomienie pisemne w terminie do 7 dni od terminu wystąpienia
zdarzenia.

W celu zweryfikowania szkody wilczej należy:
 do czasu przybycia przedstawiciela RDOŚ nie usuwać zabitych zwierząt, ani nie zmieniać
miejsca ich położenia, zwłoki zwierząt zabezpieczyć,


zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby ewentualne ślady pozostawione przez wilki (np. tropy,
odchody) nie uległy zatarciu,



zabezpieczyć inne dowody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w
miejscu jej wystąpienia.

Niedopuszczalne jest przenoszenie zagryzionych zwierząt w inne miejsce. Nieprzestrzeganie tej
zasady spowoduje zatarcie śladów i może skutkować nieuznaniem szkody, jako szkody wyrządzonej
przez wilki.
Szacowanie szkód odbywa się niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Ustalenie okoliczności powstania
szkody, jej wielkości oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat jest dokonywane przez pracowników
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w obecności poszkodowanego lub upoważnionej przez niego
osoby.
Podstawą oszacowania szkody jest protokół oględzin sporządzany każdorazowo przez pracowników
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w obecności poszkodowanego. W oparciu o powyższy
protokół ustalana jest i przedstawiana do akceptacji propozycja wielkości odszkodowania, wypłacana w
ramach środków z budżetu Państwa.
W przypadku zgodności stanowisk przez

obie strony uczestniczące w postępowaniu, następuje

przekazanie odszkodowania poszkodowanemu przelewem na rachunek bankowy.
W przypadku braku zgodności stanowisk przysługuje droga sądowa z powództwa cywilnego.
Podstawa prawna:
Art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie .przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.).

Opłaty:
Procedura jest zwolniona z opłat

Tryb odwoławczy:
Procedura obejmuje szacowanie strat i wyliczenie na tej podstawie wysokości odszkodowania. Od
naliczonej wysokości odszkodowania odwołać się można na drodze powództwa cywilnego w sądzie
powszechnym.
Pracownicy ds. kontaktów:
Elżbieta Klimaszewska, kierownik Oddziału Krajowych Form Ochrony Przyrody.
Witold Winkowski, Wydział Spraw Terenowych RDOŚ, Zespół Terenowy w Dziemianach.

