Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową-żubry
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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie

Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową - żubry.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018r. 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 żubry,
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda,
3) aktualny wypis z rejestru gruntów,
4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, a w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt
gospodarskich:
a) oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością poszkodowanego,
b) kopia dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas
oględzin szkody lub
5) kopia dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania, w szczególności
umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub oświadczenia właściciela gruntu, albo oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia,
które uległo szkodzie,
6) odpowiednio do przedmiotu szkody:
a) oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106,
138, 317 i 398) - jeżeli poszkodowanym jest rolnik,
b) oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, przy czym termin ten nie
może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody,
7) upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli,
8) pisemne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika.

Forma załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia sprawy i wysokości ustalonego odszkodowania, protokół oględzin oraz kopia formularza szacowania szkody.

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 887-101-300, fax: 95 71-25-045
e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

Opłata

Brak.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 126 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone m.in.
przez żubry, orzekają sądy powszechne.

Uwagi / inne informacje

Wniosek należy podpisać przez zainteresowanego.

Wnioski do pobrania

Wniosek (osoby ﬁzyczne)
Wniosek (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)

