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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: 

przywrócić … termin 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 ……………… 
 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 po 
podpisaniu protokołu z szacowania, doznał wypadku samochodowego i znalazł się 
w szpitalu, gdzie był hospitalizowany przez 30 dni. Jednocześnie poszkodowany 
złożył zaświadczenie o pobycie w szpitalu oraz we wniosku o przywrócenie terminu 
do wniesienia odwołania podniósł, że nie posiada w Polsce żadnych członków 
rodziny, którzy w jego imieniu mogliby wnieść odwołanie w przepisanym ustawowo 
terminie. 
 Po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez ……….., Nadleśniczy 
Nadleśnictwa …………….. stwierdził, że w przedmiotowej sprawie uzasadnione jest 
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 
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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.” 
 W okolicznościach niniejszej sprawy ……. złożył wniosek o przywrócenie 
terminu do wniesienia odwołania w ciągu siedmiu dni od opuszczenia szpitala po 
wypadku samochodowym, którego doznał w …….., a wraz z wnioskiem złożył 
odwołanie od protokołu nr …….. Jednocześnie ………. przedstawił zaświadczenie                
o pobycie w szpitalu oraz podniósł argumentację, z której wynikało, że żadna inna 
osoba nie mogła wyręczyć go we wniesieniu odwołania w przewidzianym 
przepisami terminie. W ocenie Nadleśniczego Nadleśnictwa ………… spełnione zostały 
zatem przesłanki formalne wniosku o przywrócenie terminu. 
 Jednocześnie Nadleśniczy Nadleśnictwa ……… uznał, że długotrwały pobyt             
…………. w szpitalu w wymienionym powyżej okresie świadczy o tym, że ………….. uchybił 
terminowi do wniesienia odwołania bez swojej winy. Po wypadku ………….. nie miał 
możliwości zadbania o inne sprawy niż swoje zdrowie, zwłaszcza że nie posiada          
w Polsce rodziny, która mogłaby go wesprzeć w procedurze odwoławczej. Tym 
samym spełniona została przesłanka uprawdopodobnienia braku zawinienia                  
w uchybieniu terminu, o której mowa w art. 58 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
 Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji postanowienia. 
 Niniejsze postanowienie jest ostateczne.


