Mniszków, dnia 05.07.2010 r.
Informacja Wójta Gminy Mniszków
o sposobie postępowania w przypadku szkód wyrządzonych
przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych
W przypadku powstania szkody wyrządzonej przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i
płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntu zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej
stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z
jednoczasnym określeniem liczby uszkodzonych drzew. Zgłoszenie dokonuje się dzierżawcy lub zarządcy
obwodu łowieckiego.
Szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy
udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika. Na żądanie strony w oględzinach uczestniczy również
przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
Wysyłając listem poleconym zgłoszenie szkody należy podać:
– datę wystawienia zgłoszenia,
– nazwisko i imię poszkodowanego, dokładny adres, nr telefonu,
– miejsce powstania szkody,
– rodzaj uprawy, na której nastąpiła szkoda,
– podpis poszkodowanego.
Upoważnieni przedstawiciele dzierżawca lub zarządcy obwodu łowieckiego (zwani szacującymi) winni dokonać
oględzin w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. O terminie oględzin zgłoszonej szkody dzierżawca lub
zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego nie później niż na 2 dni przed jej dokonaniem.
Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin.
Informacje dotyczące postępowania w tej sprawie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w
uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 45, poz. 272).

Informuję, że na terenie gminy Mniszków działają 4 obwody łowieckie.
1. Obwód nr 226 obsługiwany przez Koło Łowieckie Nr 16 „Kuropatwa"ul. Żeromskiego
7B m.1, 26-300 Opoczno, obejmuje grunty wsi Mniszków (część), Stok, Jawor,
Świeciechów, Olimpiów(część).
Osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń dotyczących szacowania szkód są:
– Pan Stanisław Bogusławski zam. Sławno 26-332, ul. Szkolna 9, tel. 695 658 005.
– Pan Longin Kwiatkowski zam. Świeciechów 16, 26-341 Mniszków tel. 508 917 070.

–

2. Obwód nr 224 obsługiwany przez Koło Łowieckie „Dinosaurus" obejmuje grunty wsi
Radonia i Olimpiów (część).
Zgłoszenia szkód należy dokonywać na adres Koło Łowieckie „Dinosaurus" ul. Wojska
Polskiego 27, 04-254 Kuligów.

3. Obwód nr 223 obsługiwany przez Koło Łowieckie Nr 46 „Daniel" ul. Łozińskiego 3,
97-200 Tomaszów Mazowiecki, obejmuje grunty wsi Prucheńsko Duże, Prucheńsko Małe,
Owczary, Zarzęcin, Małe Końskie, Bukowiec (część), Góry Trzebiatowskie, Julianów,
Marianka, Konstantynów i Błogie.
Osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń dotyczących szacowania szkód są:
– Pan Andrzej Fert zam. Prucheńsko Duże 1a, gm. Mniszków tel. (O44) 756 10 17
teren wsi Prucheńsko Duże, Prucheńsko Małe, Owczary.
– Pan Tomasz Jamro zam. Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 55/5, tel. 0502 632 002 teren wsi
Zarzęcin.
– Pan Jerzy Kołodziejski zam. Małe Końskie 14, gm. Mniszków tel. (044)756 17 88 teren wsi
Małe Końskie, Bukowiec, Konstantynów i Marianka.
– Pan Adam Kobalczyk zam. Tomaszów Maz. ul. Dzieci Polskich 19 m.16 tel. (0 44) 723 44 04
teren wsi Góry Trzebiatowskie, Julianów.
– Pan Rafał Ciesielski zam. Mniszków ul. Krótka 2 tel. (044) 756 15 46 teren wsi Błogie.
4. Obwód 225 obsługiwany przez Koło Łowieckie Nr 45 „Szarak" obejmuje grunty wsi
Potok, Zajączków, Małe Końskie, Grabowa, Bukowiec (część), Mniszków (część).
Osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń dotyczących szacowania szkód jest Pan Krzysztof
Lechowski zam. Tomaszówek 23A , 26-332 Sławno tel. 604 771 597. Zgłoszenia szkód należy
dokonywać na adres Koło Łowieckie Nr 45„Szarak" ul. Strzelecka 15 m 15, 97-200 Tomaszów
Maz.

