
Zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
bobry na terenie województwa pomorskiego. 
 

Odszkodowanie przysługuje: 

właścicielom gospodarstw rolnych, leśnych i rybackich. 

 

Komórka organizacyjna obsługująca sprawę: 

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. 

Godziny urzędowania komórki organizacyjnej: 

poniedziałek – piątek w godzinach: 7.45 – 15.45. 

Telefon kontaktowy: 

58 68 36 826. 

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,  

 fragment mapy ewidencyjnej obejmującej teren działki, na której wystąpiła szkoda, 

 aktualny wypis z rejestru gruntów, 

 umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,  

 w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących,  

 zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego potwierdzone przez wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta.  

Zasady szacowania szkód i wypłaty za nie odszkodowań. 

Szkody wyrządzone przez bobry nie są szacowane w okresie zimowym przy występującej pokrywie 

śnieżnej, a dopiero po jej ustąpieniu. 

Ustalenie okoliczności powstania szkody, jej wielkości oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat 

dokonywane jest 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 

http://www.bialystok.rdos.gov.pl/files/procedury/procedury-wniosek-bobry.doc


protokół ustalona 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 2009 r. Nr 151, 
poz.1220 ze zmianami).   
 

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. 

 

Pracownik ds. kontaktów z klientem: 

Elżbieta Klimaszewska, kierownik Oddziału Krajowych Form Ochrony Przyrody. 

 



Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
2013-11-18

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Zadanie Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

Wymagane dokumenty zostały określone w załączonych poniżej zasadach szacowania i wypłacania
odszkodowań.

Forma załatwienia sprawy Protokół oględzin na podstawie którego następuje oszacowanie szkody wyrządzonej przez zwierzęta objęte
ochroną gatunkową a następnie wypłacane jest odszkodowanie.

Miejsce złożenia dokumentów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk
tel.: 58 68-36-800
fax: 58 68-36-803
e-mail: sekretariat@gda.rdos.gov.pl

Opłata Brak.

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.

Uwagi / inne informacje Zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry na terenie
województwa pomorskiego.
Zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki na terenie województwa
pomorskiego.

Wnioski do pobrania Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki
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         Gdańsk,  

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Gdańsku 

ul. Chmielna 54/57 

80-748 Gdańsk  
 

Wniosek 

o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry 

 

Imię i nazwisko/nazwa poszkodowanego: …………………………………… 

Adres do korespondencji: 

Miejscowość ……………………………..ulica ……………………… nr ……... 

kod ………………. poczta ………………………. telefon ……………………... 

Miejsce wystąpienia szkody: 

Powiat ………………………………… gmina …………………………………. 

obręb ewidencyjny ……………………. nr obrębu ……….. nr działki ………… 

Forma własności gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego: 

właściciel    

użytkownik   

Rodzaj użytku gruntowego, na którym wystąpiła szkoda: 

łąka      pastwisko     rola    

las      zadrzewienie    sad    

staw      inne     podać jakie: ……………… 

 

Termin powstania szkody:……………………………………………………… 

Opis szkody:……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. fragment mapy ewidencyjnej obejmującej teren działki, na której wystąpiła szkoda, 

2. aktualny wypis z rejestru gruntów (lub aktualny wypis z ksiąg wieczystych), 

3. w przypadku dzierżawienia gruntów umowę dzierżawy, 

4. w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie wodnoprawne, 

5. upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli. 

6. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzonego przez wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta. 

 

………………………      ……………………….. 
        (miejscowość, data)            (podpis) 

 


