
Zasady szacowania szkód wyrządzonych przez bobry  

w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim oraz wypłata odszkodowań. 
 

1. Podstawa Prawna 

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 

151 poz.1220) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, wilki i żubry. 

Odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Oględzin i szacowania w/w szkód a 

także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska (RDOŚ), a na terenie parku narodowego dyrektor tego parku. 

  

2. Wymagane dokumenty  

1. fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda,  

2. aktualny wypis z rejestru gruntów, 

3. umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki, 

4. upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli, 

5. oświadczenie o numerze rachunku bankowego lub wskazanie innej formy zapłaty 

odszkodowania (np. przelew pocztowy) 

6. w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących. 

7. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzonego przez 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku gdy działka lub działki na której 

wystąpiła szkoda nie przekracza 1 ha powierzchni. 

  

3. Miejsce złożenia dokumentów 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach 

ul. Kazimierzowska 23 

08-110 Siedlce 

 

4. Forma załatwienia sprawy  

Po przyjęciu wniosku, przeprowadzane są oględziny przez pracowników RDOŚ mające na 

celu zweryfikowanie i policzenie powstałych szkód (pracownicy RDOŚ nie wykonują 

oszacowania). 

Po pozytywnym zweryfikowaniu na gruntach wnioskodawcy wykonywane jest oszacowanie 

szkód przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego, wybranego na drodze 

przetargu. 

Po ustaleniu kwoty odszkodowania, która jest wskazana w operacie szacunkowym 

wykonanym przez rzeczoznawcę następuje wypłata odszkodowania przez regionalną dyrekcję 

ochrony środowiska w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na 

przedmiotowe cele. 

Wnioskodawca może składać kolejny wniosek dotyczący odszkodowania za szkody 

wyrządzone przez bobry, mimo że poprzedni wniosek zakończył się wypłatą odszkodowania. 

Wówczas brane są pod uwagę szkody, które powstały od dnia, w którym był rzeczoznawca. 

W przypadku, gdy postępowanie nie zakończy się podpisaniem protokołu, poszkodowanemu 

służy prawo wniesienia sprawy do sądu powszechnego zgodnie z art. 126 ust. 10 ustawy o 

ochronie przyrody. 


