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…………………………….., dnia …………. 2019 r. 
         (miejscowość i data) 

Sygnatura sprawy: ………………….. 

POSTANOWIENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ……… 

 Na podstawie art. 58 § 1 i 2, art. 59 § 2 oraz art. 140 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 t.j.)                    
w związku z art. 46e ust. 1 oraz art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
Prawo łowieckie (Dz. U. 2018, poz. 2033 t.j.), niniejszym postanawiam: 

odmówić przywrócenia … terminu do wniesienia odwołania od protokołu nr ….             
z dnia …… dotyczącego szacowania szkody łowieckiej poniesionej przez … 

UZASADNIENIE 

 W dniu ………… zgłosił do zarządcy obwodu łowieckiego ………… szkodę łowiecką 
na nieruchomości położonej w ………., obręb ewidencyjny nr …….., działka ewidencyjna 
nr…………., polegającą na zniszczeniu …………. 
 Dnia ……………….. zarządca obwodu łowieckiego dokonał oględzin oraz 
szacowania szkody poniesionej przez poszkodowanego, dokonując spisania 
protokołu nr ……, w którym określono, że szkoda polega na ………………….. oraz ustalono 
jej wysokość na ……………… 

3 alternatywne przypadki: 
 1. Poszkodowany w dniu …………… złożył do Nadleśniczego Nadleśnictwa ……….. 
odwołanie od wspomnianego powyżej protokołu, zarzucając zarządcy obwodu 
łowieckiego niedoszacowanie szkody. Wraz z odwołaniem poszkodowany złożył 
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wskazując, iż nie złożył 
odwołania w ustawowym terminie z uwagi na to, że zarządca obwodu łowieckiego 
nie poinformował go, w jakim terminie należy składać odwołanie. ………… stwierdził, że 
wiedzę o terminie na wniesienie odwołania powziął dopiero w dniu …………, kiedy 
zapoznał się z przepisami ustawy Prawo łowieckie. 
 2. Poszkodowany w dniu …………. złożył do Nadleśniczego Nadleśnictwa …………… 
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wspomnianego wyżej 
protokołu wskazując, że w okresie przewidzianym na złożenie odwołania przebywał 
w szpitalu na hospitalizacji po wypadku, którego doznał w dniu ………… Poszkodowany 
przedłożył zaświadczenie o pobycie w szpitalu w dniach od ………. do ………….. 
Poszkodowany nie załączył do wniosku odwołania. 
 3. Poszkodowany w dniu …………. złożył do Nadleśniczego Nadleśnictwa …………… 
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wspomnianego wyżej 
protokołu wskazując, że w okresie przewidzianym na złożenie odwołania przebywał 
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w szpitalu na hospitalizacji po wypadku, którego doznał w dniu ………… Poszkodowany 
przedłożył zaświadczenie o pobycie w szpitalu w dniach od ………. do ………….. 
Poszkodowany wraz z wnioskiem złożył odwołanie. 
 Po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez ……….., Nadleśniczy 
Nadleśnictwa …………….. stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie jest uzasadnione 
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od protokołu nr ……… Zgodnie                  
z art. 49a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie: „W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub 
przepisach wydanych na jej podstawie, do postępowania prowadzonego przez 
nadleśniczego lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego.” Art. 58 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 
stanowią, że: „§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę 
zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.          
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia 
ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy 
dopełnić czynności, dla której określony był termin.” 
 1. W pierwszej kolejności zauważyć należy, że ………. dopełnił wymogów 
formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, takich jak 
złożenie wnioski w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia 
terminu (przy założeniu, że przyczyna ta ustała z chwilą zapoznania się przez ……….          
z przepisami ustawy Prawo łowieckie) oraz dopełnienie jednocześnie ze złożeniem 
wniosku czynności, dla której określony był termin, bowiem ………… razem z wnioskiem 
przedłożył odwołanie. Nadleśniczy Nadleśnictwa ……….. uznaje jednak, iż ………….. nie 
uprawdopodobnił, aby termin do wniesienia odwołania został uchybiony bez winy 
poszkodowanego. Należy stwierdzić, że ………….., jak każdy obywatel o pełnej 
zdolności do czynności prawnych, powinien znać przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, a zwłaszcza w materii, która go bezpośrednio dotyczy. 
SKoro poszkodowany nie zapoznał się wcześniej z tymi przepisami, to uznać należy, 
że nie dopełnił należytej staranności, co jednak nie może być powodem 
pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. 
 2. Należy stwierdzić, że ………. uprawdopodobnił, aby do uchybienia terminu do 
wniesienia odwołania doszło z przyczyn od niego niezależnych - z powodu pobytu   
w szpitalu, a wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania złożył               
w terminie siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu - w ciągu siedmiu 
dni od opuszczenia szpitala, co można ustalić na podstawie złożonego przez 
poszkodowanego zaświadczenia o pobycie w szpitalu. Należy jednak zauważyć, że 
………….. nie złożył wraz z wnioskiem odwołania, a więc nie dopełnił czynności, dla 
której określony był termin. Nie ziściła się zatem jedna z przesłanek pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, określona  
w art. 58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem wniosek nie może 
zostać uwzględniony. 
 3. Należy stwierdzić, że ………. uprawdopodobnił, aby do uchybienia terminu do 
wniesienia odwołania doszło z przyczyn od niego niezależnych - z powodu pobytu   
w szpitalu, a wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu złożył odwołanie, co 
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świadczy o częściowym spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 58 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Należy jednak zauważyć, że jak wynika                        
z zaświadczenia o pobycie w szpitalu, ………… opuścił szpital w dniu ……………, a więc na 
dwudziestu dni przed złożeniem wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie 
odwołania. Nie została zatem spełniona wymieniona w art. 58 § 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego przesłanka złożenia wniosku w terminie siedmiu 
dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, wobec czego termin nie może być 
przywrócony. 
 Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji postanowienia. 
 Niniejsze postanowienie jest ostateczne. Na podstawie art. 3 § 2 punkt 2,           
art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018, poz. 1302), stronie przysługuje prawo 
do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ……. za 
pośrednictwem Nadleśniczego Nadleśnictwa ……… w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia niniejszego postanowienia.


