Karta sprawy
I.

Nazwa usługi:

Odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez
zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich
polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone
w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach
niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

II.

Podstawy prawne:

- Art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z póź. zm);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2019 r., poz. 776).

III.

Wymagane dokumenty:

Wniosek w postaci papierowej albo elektronicznej (ePUAP) o odszkodowanie za szkody
łowieckie zawierający w szczególności:
- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz
numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
- wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
- dokumenty potwierdzające, że zgłaszający jest właścicielem lub posiadaczem gruntu
rolnego, na którym wystąpiła szkoda, np.:
• wypis z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
składania wniosku),
• akt notarialny, umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną
władania,
• oświadczenia od ewentualnych współwłaścicieli dotyczącego rezygnacji z dochodzenia
odszkodowania z tytułu danej szkody na rzecz wnioskodawcy,
• ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej składa się w terminie umożliwiającym dokonanie
szacowania szkód:
1. nie później niż 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
2. w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
a. poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed
doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem
wegetacji,
b. w okresie wegetacyjnym - w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia

IV.
Brak

Wymagane opłaty:

V.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Wniosek w postaci papierowej można złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4
w Lublinie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
2. Wniosek może zostać złożony elektronicznie na skrzynkę (ePUAP) poprzez profil zaufany
lub jeżeli wnioskodawca posiada podpis kwalifikowany.
Miejsce załatwienia sprawy:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój
nr 5.513 (V piętro), telefon 81 44-16-532
VI.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie
VII.

Tryb odwoławczy:

Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VIII.

Informacje dodatkowe:

- Szkoda musi być zgłoszona w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od dnia jej stwierdzenia.
- Wypłata odszkodowania uzależniona jest od terminu otrzymania środków finansowych
na pokrycie należnego odszkodowania na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie, pochodzących ze środków Skarbu Państwa.

IX.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego
z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(adres e-mail: iod@lubelskie.pl).
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procedury
szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Podstawą przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 46 oraz art. 50 ustawy
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
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16 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód
w uprawach i płodach.
4. Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
5. W zakresie stanowiącym informację publiczną, dane mogą być ujawniane
zainteresowanym taką informacją i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadania dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji – przez okres 10 lat.
W przypadkach odwołania i spraw toczących się przed organami sądowo-administracyjnymi
okres przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
i ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie skutkuje
niemożliwością skutecznego przeprowadzenia szacowania szkód łowieckich w uprawach
i płodach rolnych.
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