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i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracaj¹ siê do nas rolnicy, którzy ponieœli straty w produkcji w wyniku szkód wyrz¹dzonych przez

bobry, prosimy wiêc o wyjaœnienia na temat sposobu ustalania odszkodowañ w tym zakresie. Jakie wa-
runki musz¹ zostaæ spe³nione i jakie dzia³ania musi podj¹æ rolnik, by mieæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia o ta-
kie odszkodowanie?

Z dostêpnych nam informacji wynika, i¿ odszkodowanie za szkody wyrz¹dzone przez bobry przys³u-
guje jedynie za poniesione nak³ady, a nie za utracone korzyœci. Jest to sprzeczne z powszechnie stoso-
wan¹ w naszym kraju zasad¹ dotycz¹c¹ ustalania odszkodowañ. Prosimy o podanie podstawy prawnej
uzasadniaj¹cej takie podejœcie. Naszym zdaniem, jest to podejœcie krzywdz¹ce w przypadkach, gdy
szkody powsta³y w plantacjach wieloletnich, na przyk³ad w sadach, lasach itp., w których poniesione
nak³ady s¹ niewspó³mierne do utraconych korzyœci. Ponadto, odszkodowania s¹ wyp³acane tylko za
drzewa, których œrednica wynosi ponad 8 cm, a drzewa o mniejszej œrednicy nie s¹ brane pod uwagê
podczas szacowania szkody. Prosimy o wyjaœnienie i wskazanie podstawy prawnej takiego podejœcia.

Dodatkowo prosimy o odpowiedŸ na pytanie, czy jeœli poszkodowany korzysta³ z programu dofinan-
sowuj¹cego za³o¿enie sadu lub lasu, to w sytuacji, gdy zniszczeniu ulega ca³a plantacja, mo¿e nast¹piæ
koniecznoœæ zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami, przez co mo¿e zostaæ on nara¿ony na ponie-
sienie dalszych, niewspó³miernych szkód. Prosimy te¿ o odpowiedŸ, czy w wypadku szkody wyrz¹dzonej
przez bobry mo¿na traktowaæ j¹ tak, jak szkody powsta³e w wyniku dzia³ania si³y wy¿szej lub zdarzenie
nag³e.

Dodatkowo prosimy o wyjaœnienie, dlaczego na podstawie zarz¹dzenia odmawia siê szacowania
szkód w sytuacji, kiedy dzia³ka jest u¿ytkowana niezgodnie z wypisem rejestru gruntów – przypusz-
czamy, ¿e chodzi o rodzaj u¿ytków w ewidencji gruntów – skoro zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi przekwalifikowanie w ewidencji gruntów dzia³ki rolniczej na leœn¹ nie mo¿e
nast¹piæ wczeœniej ni¿ po up³ywie piêciu lat od posadzenia lasu. Czy w tym okresie rolnikowi nie przy-
s³uguje odszkodowanie za powsta³e szkody?

Prosimy tak¿e o informacje odnoœnie do zasad i trybu postêpowania w przypadku zg³oszenia faktu
degradacji gruntów rolnych przez niezgodne z planem zagospodarowania zalesienie dokonane na
dzia³ce rolnej oraz ze wzglêdu na negatywny wp³yw takiego zalesienia na s¹siednie dzia³ki rolne, miêdzy
innymi poprzez zacienianie upraw oraz przysz³e szkody spowodowane przez zwierzynê leœn¹.

Z góry dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie powy¿szych kwestii.
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