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…………………………….., dnia …………. 2021 r. 
         (miejscowość i data) 

Sygnatura sprawy: ………………….. 

…………….……………………………………………. 
(dane adresata postanowienia) 

POSTANOWIENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ……… 

Działając na podstawie art. 134, art. 57 § 5 punkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 2096) i art. 46d ust. 1 
oraz art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 
2020, poz. 1683 t.j.), niniejszym stwierdzam: 

uchybienie terminu  do wniesienia odwołania od protokołu oględzin, ostatecznego 
szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych następującego rodzaju: …………… 
(rodzaj uprawy/płodów rolnych) poniesionej przez ……….. (imię i nazwisko rolnika) , 
sporządzonego w dniu ……. (data sporządzenia protokołu) przez ………. (nazwa koła 
łowieckiego). 

UZASADNIENIE 

 W dniu ……. Koło Łowieckie ……… dokonało oględzin i szacowania należącej do 
………. łąki uszkodzonej przez dziki, położonej w ……….. Z oględzin i szacowania 
sporządzono protokół, który został podpisany przez przedstawiciela Koła 
Łowieckiego oraz poszkodowanego. Z protokołu wynika, że poszkodowany nie 
wniósł zastrzeżeń do tego dokumentu. W dniu ………… Pan …………… złożył odwołanie od 
protokołu do ………, za pośrednictwem listu poleconego. 
 Nadleśniczy Nadleśnictwa ……..stwierdził uchybienie terminu  do wniesienia 
odwołania  z dnia …………. w związku z tym, że zostało ono wniesione po upływie 
ustawowego, siedmiodniowego terminu, na co wskazuje data nadania odwołania          
w placówce pocztowej - ………………. Zgodnie bowiem z art. 46d ust. 1 ustawy Prawo 
łowieckie: „Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których 
wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje 
odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się                
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a ust. 4 albo 
art. 46c ust. 5.”  
 W art. 49a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przewidziano, że: „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 
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wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia                      
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.” Art. 57 § 5 punkt 2 
Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że: „Termin uważa się za 
zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 2) nadane w polskiej placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe 
usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.” 

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji, a przedmiotowe 
postanowienie jest ostateczne w administracyjnym toku instancji. 

     POUCZENIE 

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. 2019, 
poz. 2325), stronie przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w ………… za pośrednictwem Nadleśniczego Nadleśnictwa ………             
w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Wpis za wniesienie 
skargi wynosi 100,00 złotych. Skarżącemu przysługuje możliwość ubiegania się             
o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. 


