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 oraz 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 bobry;
2) odpis z księgi wieczystej (dopuszczalny jest wydruk ze strony http://ekw.ms.gov.pl);
3) w przypadku, gdy wnioskodawca nie może przedłożyć odpisu z księgi wieczystej ze względu na jej brak lub nieaktualne dane
dopuszczalne jest złożenie oświadczenia o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie wraz z aktualnym wypisem z rejestru
gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) oświadczenie, że ujawniony w dokumentach dołączonych do wniosku stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie;
6) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
7) 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;
8) oświadczenie poszkodowanego rolnika, że powstanie szkody skutkuje zmniejszeniem przychodów z jego działalności rolniczej
w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych;
9) kopia pozwolenia wodnoprawnego lub kopia pozwolenia budowlanego, jeżeli były wymagane dla przedmiotu szkody. W przypadku kiedy
dokumenty nie były wymagane oświadczenie poszkodowanego.

Forma załatwienia sprawy

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry.

Miejsce złożenia dokumentów

Dla powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego,
suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, m. Kraków:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel.: 12 61-98-120, fax: 12 61-98-122
e-mail:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
Dla powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, m. Tarnów :
Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: 14 69-63-353 (243; 309; 312; 303) fax: 14 69-63-243
e-mail: sekretariat.tarnow@rdos.gov.pl
Dla powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, m. Nowy Sącz:
Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 3 33-340Stary Sącz
tel./fax: 18 44-60-908b
e-mail: sekretariat.starysacz@rdos.gov.pl

Opłata

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi / inne informacje

Wzory oświadczeń dołączone są do wniosku do pobrania.

Wnioski do pobrania

Wniosek bobry

