Stanowisko ds. Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych
tel. (23) 674-92-58,
(23) 672-92-93
zko@umciechanow.pl

Rozwój cywilizacyjny spowodował ogromne przyspieszenie
niekorzystnych zmian środowiska naturalnego i zaburzenia
funkcjonowania populacji dzikich zwierząt. Zaskakujące są
zmiany
zachowania
się
zwierząt
prowadzące
do
dostosowywania i przyzwyczajania do nowych warunków,
a przez to uodparniania się na skuteczne dotychczas środki
odstraszające.
Dzik zasiedla obszary o dużej lesistości, gdzie znajduje pokarm
oraz schronienie. Idealnym siedliskiem dla niego są lasy liściaste
i lasy mieszane. Dzik jest wszystkożercą. Głównym powodem
pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do
pożywienia. Karmiony dzik przyzwyczaja się do takiej sytuacji
i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu. Należy
zadbać o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki
pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne były
kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy,
gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być
zamykane.
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Na terenach zabudowanych i w miejscach zamieszkania ludzi
dziki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
 Ranny (w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca
swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne.
 W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na
drogach biegnących przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego.
 Dziki wyrządzają szkody na gruntach uprawnych, ogródkach
działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących
w pobliżu lasu.
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W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów
żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych
(w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko
żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.
Absolutnie nie wolno dokarmiać dzików!
Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie zostawiać worków
ze śmieciami obok pojemników.
Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne
wysypiska odpadów, a także fakt podrzucania odpadów
komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach
autobusowych oraz w innych miejscach.
Samochody terenowe i inne pojazdy jeżdżące po lasach
powodują płoszenie zwierzyny w jej naturalnym środowisku
oraz jej wychodzenie z lasu, dlatego w przypadku zauważenia w
lesie takich pojazdów niezwłocznie zgłosić to Policji.

UWAGA !
NIE DOKARMIAĆ
DZIKÓW !
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W wypadku zauważenia dzika nie wolno wykonywać żadnych
gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego
miejsca.
Jeśli jednak doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić.
Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka
może sprowokować zwierzę do ataku.
Zaniepokojona locha z młodymi staje się bardzo agresywna.
Dlatego po spotkaniu młodych dzików absolutnie nie wolno ich
dotykać, głaskać, zaczepiać, łapać ani tym bardziej atakować.
Należy zachować szczególną ostrożność.
Wchodząc w rejon, gdzie znajdują się dziki nie wolno się
skradać, powodować, iż dzik znajdzie się w sytuacji zaskoczenia,
gdyż może na to zareagować atakiem.
W lasach i na szlakach turystycznych należy zachować
ostrożność szczególnie w miejscach zauważenia świeżych
śladów bytności dzików (zbuchtowany, zryty teren).
Nie wolno szczuć dzików psami! - psy powinny być
wyprowadzane na smyczy.
Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli i łąk z dala od
zabudowań, tzw. chodzenia na skróty. W miarę możliwości
należy korzystać z dróg, po których odbywa się ruch
samochodowy.
Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie
pojawiają się dziki. Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką
dorosłych.
Nawet jeśli dzik jest już oswojony, czy też sprawia takie
wrażenie, to wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie
wolno do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.
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W przypadku, gdy zauważymy ranną lub martwą zwierzynę
lub w sytuacji, gdy dziki znajdą się w bezpośrednim
sąsiedztwie budynków mieszkalnych znajdujących się na
terenie miasta Ciechanów, należy zawiadomić o tym
niezwłocznie Straż Miejską lub Stanowisko ds. Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
STRAŻ MIEJSKA
(23) 674-92-51
606 – 370 – 411

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH
(23) 674-92-58
(23) 672-92-93
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Jeśli szkoda została wyrządzona w uprawie lub płodach
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz
w toku polowania na terenie nie będącym w granicach administracyjnych gminy miejskiej Ciechanów, wówczas oszacowania szkody
i wypłaty należnego odszkodowania dokonuje przedstawiciel koła
łowieckiego, które zarządza lub dzierżawi obwód łowiecki, na terenie którego doszło do szkody. W sprawie kontaktu z obwodami łowieckimi należy uprzednio skontaktować się z:
Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego
w Ciechanowie
ul. Batalionów Chłopskich 25A
06-400 Ciechanów
Tel/fax. (23) 6722239
e-mail: zo.ciechanow@pzlow.pl
Strona internetowa: www.ciechanow.pzlow.pl
Gmina miejska Ciechanów graniczy z 5 obwodami łowieckimi,
których dzierżawcami są koła łowieckie:
1. Obwód łowiecki nr 96 - Koło łowieckie 117
„Przepiórka”,
2. Obwód łowiecki nr 80 - Nr 2 Ciechanowskie
Towarzystwo Łowieckie,
3. Obwód łowiecki nr 116 - Nr 1 „Dzik”,
4. Obwód łowiecki nr 146 - Wojskowe Koło
Łowieckie nr 191 „Wkra”,
5. Obwód łowiecki nr 132 - Nr 3 „Łoś’

Na żądanie koła lub poszkodowanego w oględzinach miejsca
szkody udział może wziąć także przedstawiciel miejscowej izby
rolniczej. W razie sporu mediować może także organ gminy. Ustawa Prawo łowieckie zobowiązuje właścicieli i posiadaczy gruntów
rolnych do współpracy z kołami łowieckimi w zabezpieczaniu tych
gruntów przed niepożądaną ingerencją zwierzyny. Najpopularniejszym sposobem zabezpieczania upraw jest elektryczny pastuch lub
zastosowanie substancji zapachowych odstraszających zwierzynę.
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Jeśli szkoda powstała poza obszarem zarządzanym przez koło
łowieckie tj. na terenie gminy miejskiej Ciechanów – wówczas
odpowiada Skarb Państwa (szkody szacuje urząd marszałkowski).
Jeśli szkodę w uprawach lub płodach rolnych wyrządzi zwierzę łowne objęte całoroczną ochroną, wówczas odpowiedzialność spada
na Skarb Państwa (na terenie leśnym szkodę szacuje nadleśnictwo,
na pozostałych – właściwe komórki urzędu marszałkowskiego).
Na podstawie obowiązującego rozporządzenia ministra środowiska
jedynym zwierzęciem w Polsce o takim statusie jest łoś.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody Skarb Państwa odpowiada ponadto za szkody:
 w pogłowiu zwierząt gospodarskich (wyrządzone
przez wilki lub rysie);
 w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim (bobry);
 w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym
(żubry);
 oraz w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich i uprawach rolnych (niedźwiedzie).
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Szczegółową procedurę zgłoszenia, szacowania i wypłaty odszkodowania za szkodę łowiecką określa rozporządzenie 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.
Poszkodowany (właściciel lub posiadacz gruntu rolnego) zgłasza
szkodę w ciągu 3 dni od powstania szkody (14 dni – w przypadku
sadu). Wstępnego szacowania (oględzin) dokonuje w ciągu 7 dni
od zgłoszenia przedstawiciel zarządcy obwodu łowieckiego po
wcześniejszym powiadomieniu o terminie oględzin. Poszkodowany
może w oględzinach brać udział osobiście lub przez pełnomocnika.
Jego nieobecność nie wstrzymuje jednak szacowania. Z oględzin
sporządza się protokół (jego wzór jest załączony do rozporządzenia). Po pierwszych oględzinach następuje ostateczne szacowanie
także zakończone protokołem. jeśli szkoda się powiększa – możliwe
jest ponowne oszacowanie. Podmiot odpowiedzialny wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia ostatniego protokołu.
Odszkodowanie nie przysługuje – zgodnie z ustawą Prawo łowieckie – w sześciu przypadkach (art. 48):
1. osobom, którym dany grunt przydzielono jako deputat rolny na
gruncie leśnym,
2. jeśli szkoda powstała w uprawach lub płodach, które nie zostały
zebrane pomimo upłynięcia 14 dni od zakończenia okresu zbiorów danego gatunku roślin w danym regionie,
3. jeśli posiadacz gruntu nie zgodził się na wcześniejsze zabezpieczenie upraw lub płodów,
4. jeśli szkoda była nieznaczna (o wartości do 100 kg żyta z 1 ha),
5. jeśli płody były składowanie bezpośrednio przy lesie,
6. jeśli uprawa rażąco naruszała zasady agrotechniki.
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Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
opracował kartę usług (Karta 5.04), dotyczącą szkód wyrządzonych
przez zwierzynę łowną, która zawiera informacje dotyczące wnioskowania o rekompensatę za szkody wyrządzone przez zwierzynę
łowną.
Treść karty:
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.
ODBIORCA USŁUGI:
Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstały 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
przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o odszkodowanie w formie pisemnej, do którego powinny zostać dołączone
załączniki:
 wypis z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia składania
wniosku),
 akt notarialny, umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną
władania,
 szkic sytuacyjny uprawy z oznaczeniem miejsca wystąpienia szkody,
 oświadczenia od ewentualnych współwłaścicieli dot. rezygnacji z dochodzenia
odszkodowania z tytułu danej szkody na rzecz wnioskodawcy,
 ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
UWAGI:
Szkoda musi być zgłoszona w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od dnia jej stwierdzenia,
a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania,
z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew. W celu bezzwłocznego ustalenia
terminu dokonania oględzin szkody, wskazane jest aby wniosek zawierał numer telefonu
umożliwiający kontakt z osobą poszkodowaną lub jej pełnomocnikiem.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie
sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody
w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) szkody zgłasza się w formie pisemnej.
MIEJSCE SKŁADANIA:
 osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok.
128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy
ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 osobiście w budynku Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie przy ul. Wodnej 1, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 673-07-00,
(23) 673-07-01, fax (23) 673-07-02, e-mail: urzmciechanow@mazovia.pl, od poniedziałku
do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
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drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl).
OPŁATY:
Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić:
 w kasie URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ lub
 na rachunek URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dla Dzielnicy Praga Północ
Dane konta:
Dzielnica Praga Północ m. st. Warszawy ul. Kłopotowskiego 15 Bank Handlowy S.A.
w Warszawie
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo)
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD:
Wstępne oraz ostateczne szacowanie szkody jest przeprowadzane zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu
postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).
Wypłata odszkodowania uzależniona jest od terminu wpłynięcia środków finansowych na
pokrycie należnego odszkodowania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, pochodzących ze środków Skarbu Państwa.
SPOSÓB ODWOŁANIA:
Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.
PODSTAWA PRAWNA:
1. 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 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach
rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272),
3. 3. Art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.).
SPRAWĘ PROWADZI:
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
tel. (22) 597-90-52
fax. (22) 597-90-51
email: polityka.ekologiczna@mazovia.pl
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