Prawidłowe wypełnianie protokołów
z oględzin
i szacowania ostatecznego.
Stan prawny na dzień 28.02.2022 r.

1

Wzory protokołu oględzin
i szacowania ostatecznego
stanowią załączniki
do rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków
szacowania szkód w uprawach
i płodach rolnych
2

2

Protokół oględzin szkody łowieckiej
w uprawach rolnych cz. I
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Protokół z oględzin powinien zawierać minimum
1) imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;
3) dane podlegające ustaleniu podczas oględzin tj.:
- gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
- rodzaj, stan i jakość uprawy,
- obszar całej uprawy,
- szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona,
- szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym
obszarze;
4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5) czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.
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I część – oględziny
Pierwszym krokiem przy
wypełnianiu protokołu jest
wypisanie danych terytorialnych
szacowanego pola
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-należy sprawdzić dane dotyczące m.in. województwa, powiatu, obwodu
łowieckiego, gminy, miejscowości oraz miejsce wystąpienia szkody (nr działki
ewidencyjnej)
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Protokół oględzin szkody łowieckiej
w uprawach rolnych cz. II
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Protokół z oględzin powinien zawierać minimum
1) imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;
3) dane podlegające ustaleniu podczas oględzin tj.:
- gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
- rodzaj, stan i jakość uprawy,
- obszar całej uprawy,
- szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona,
- szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym
obszarze;
4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5) czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.
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Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę podczas oględzin oraz szacowania
ostatecznego ustala się w oparciu o charakterystyczne ślady żerowania, a także
pozostawione tropy i odchody.
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Rodzaj uprawy podczas oględzin ustala się poprzez
weryfikację informacji zawartych we wniosku
o szacowanie szkód ze stanem faktycznym na gruncie.
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Stan faktyczny na gruncie musi znaleźć swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w
protokole oględzin.

7

Skala stan uprawy
1 - bardzo zły
2 - zły
3 - średni
4 - dobry
5 - bardzo dobry
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Stan uprawy podczas oględzin ustala się w 5 stopniowej skali,
rosnąco do 1 do 5,
gdzie 1 to stan bardzo zły,
a 5 to stan bardzo dobry,
uzasadniając ocenę stanu uprawy bierze się pod uwagę wykonanie zabiegów
agrotechnicznych
oraz anomalie rozwojowe spowodowane przez czynniki niezależne od
poszkodowanego,
w szczególności warunki atmosferyczne.
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Skala jakość uprawy
1 - bardzo zła
2 - zła
3 - średnia
4 - dobry
5 - bardzo dobry
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Jakość uprawy podczas oględzin ustala się w 5 stopniowej skali, rosnąco do
1 do 5,
gdzie 1 to jakość bardzo zła,
a 5 to jakość bardzo dobra,
uzasadniając ocenę jakości uprawy bierze się pod uwagę potencjalne
możliwości plonowania ustalane
na podstawie danej fazy rozwoju roślin oraz z uwzględnieniem warunków
środowiskowych i klimatycznych
w danym sezonie wegetacyjnym.
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Obszar uszkodzonej uprawy ustala się przez pomiar uszkodzonych
rejonów uprawy i następnie wyliczenie sumy ich pól powierzchni.
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Do wykonania pomiarów i szkiców uszkodzonej uprawy, wykorzystuje się:
pomiar taśmą mierniczą, kołem pomiarowy, dalmierzem nitkowym lub dalmierzem
laserowym;
odbiornik Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS);
dane zawarte w systemach informacji przestrzennej (GIS);
zdjęcia wykonane z bezzałogowych statków powietrznych (dronów).
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Szacunkowy procent zniszczenia na uszkodzonym obszarze ustala się
orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej.
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Procent zniszczenia na uszkodzonym obszarze stanowi uśredniony ze
wszystkich uszkodzonych części uprawy iloraz liczby roślin uszkodzonych
oraz faktycznej obsady roślin ustalonej na podstawie wartości średniejz prób
przeprowadzonych w nieuszkodzonej części uprawy.

W przypadku upraw roślin o rzadkiej obsadzie można zastosować metody prób
rzędowych.
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Protokół oględzin szkody łowieckiej
w uprawach rolnych cz. III
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Obowiązkowym załącznikiem do protokołu z oględzin jest szkic sytuacyjny
uszkodzonej uprawy.
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Protokół oględzin
przeprowadzonych w wyniku
wniesienia odwołania cz. I
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Protokół oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania (w tzw. trybie
odwoławczym) zawiera te same dane co protokół oględzin sporządzany przez tzw.
pierwszy zespół szacujący.
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Protokół szacowania
ostatecznego cz. I
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Protokół z szacowania ostatecznego powinien zawierać minimum
1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym,
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego
3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego tj.:
- gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
- rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
- stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
- obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
- obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę
uszkodzonego płodu rolnego;
- procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
- plon z 1 ha;
- wysokość odszkodowania.
4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.
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Protokół szacowania
ostatecznego cz. II
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Protokół z szacowania ostatecznego powinien zawierać minimum
1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym,
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego
3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego tj.:
- gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
- rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
- stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
- obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
- obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę
uszkodzonego płodu rolnego;
- procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
- plon z 1 ha;
- wysokość odszkodowania.
4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.
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Zgłoszenie terminu planowanego sprzętu
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O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz
gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu
łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
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Skala jakość płodu
rolnego
1 - bardzo zła
2 - zła
3 - średnia
4 - dobry
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5 - bardzo dobry

Jakość płodu rolnego podczas szacowania ostatecznego ustala się w 5
stopniowej skali,
rosnąco do 1 do 5,
gdzie 1 to jakość bardzo zła,
a 5 to jakość bardzo dobra,
uzasadniając ocenę jakości płodu rolnego bierze się pod uwagę jego cechy
zewnętrzne, w szczególności wielkość, barwę, kształt i zapach oraz stan
fitosanitarny, w tym występowanie śladów żerowania szkodników owadzich.
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Protokół szacowania
ostatecznego cz. III
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Protokół z szacowania ostatecznego powinien zawierać minimum
1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym,
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego
3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego tj.:
- gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
- rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
- stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
- obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
- obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę
uszkodzonego płodu rolnego;
- procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
- plon z 1 ha;
- wysokość odszkodowania.
4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.
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PROJEKT ROZPORZĄDZENIA zakłada:

Rozmiar szkody powierzchnia
zredukowana pomnożona przez
plon z 1 ha.

Wysokość odszkodowania
Rozmiar szkody mnoży się przez wartość danego
płodu rolnego wyrażoną przez jego cenę skupu
w rejonie powstania szkody, a jeżeli skup nie jest
prowadzony - przez wartość wyrażoną przez jego cenę
rynkową z dnia szacowania ostatecznego szkody
w rejonie jej powstania.
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Tak określoną wysokość pomniejszamy o koszty nieponiesione (zbioru, transportu,
przechowywania), które ustala się indywidualnie dla każdej uprawy,
uwzględniając nakłady, jakie poszkodowany musiałby ponieść na zebranie,
transport i przechowywanie plonu objętego odszkodowaniem
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Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone
przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości
rynkowej utraconego plonu, odpowiednio siana lub masy zielonej w danym
sezonie wegetacyjnym.
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Odszkodowanie obejmuje także koszty doprowadzenia uszkodzonego obszaru
do stanu pierwotnego;
koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz
wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania.
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Wysokość odszkodowania za szkody w płodach rolnych ustala się mnożąc
szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego przez jego cenę skupu w rejonie
powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony, przez wartość wyrażoną
przez jego cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody w rejonie
jej powstania, z uwzględnieniem stanu jakości płodu rolnego.
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Podczas szacowania szkód w płodach rolnych dokonujemy tylko szacowania
ostatecznego.
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Protokół szacowania
ostatecznego
cz. IV
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Protokół z szacowania ostatecznego powinien zawierać minimum
1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym,
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego
3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego tj.:
- gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
- rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
- stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
- obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
- obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę
uszkodzonego płodu rolnego;
- procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
- plon z 1 ha;
- wysokość odszkodowania.
4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.
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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.
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Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
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Protokół szacowania ostatecznego
przeprowadzonego w wyniku
wniesienia odwołania cz. I
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Protokół szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania
zawiera te same dane co protokół sporządzany przez tzw. pierwszy zespół szacujący, bez
określenia wartości odszkodowania, która zostaje określona i podana w decyzji.
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Protokół szacowania
ostatecznego
przeprowadzonego w
wyniku wniesienia
odwołania cz. II
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Protokół szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania
zawiera te same dane co protokół sporządzany przez tzw. pierwszy zespół szacujący, bez
określenia wartości odszkodowania, która zostaje określona i podana w decyzji.
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Protokół szacowania
ostatecznego
przeprowadzonego w wyniku
wniesienia odwołania cz. III
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Protokół szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania
zawiera te same dane co protokół sporządzany przez tzw. pierwszy zespół szacujący, bez
określenia wartości odszkodowania, która zostaje określona i podana w decyzji.
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Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego
(w trybie odwoławczym) sporządza się protokół,
który zawiera omówione dane z wyłączeniem informacji
o wysokości odszkodowania, która zostanie ustalona
w drodze decyzji.
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Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a
także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w
terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego
ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
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INFORMACJA KONIECZNA

W uwagach zamieszczonych w protokole przez osobę
sporządzającą protokół, lub w odrębnym dokumencie
należy potwierdzić fakt pouczenia stron (właściciela albo
posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła
szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego) o prawie i terminie wniesienia odwołania.
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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 oględzin lub
protokołu szacowania ostatecznego.
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DZIĘKUJE
ZA UWAGĘ
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