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i szacowania ostatecznego
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Wzór protokołu z oględzin
i szacowania ostatecznego
stanowi załącznik do
rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia
8 marca 2010 r. (poz.272)
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15.1. Protokół cz. I
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I część – oględziny
Pierwszym krokiem przy wypełnianiu protokołu jest wypisanie danych terytorialnych
szacowanego pola :
-należy sprawdzić dane dotyczące m.in. powiatu, obwodu łowieckiego, gminy,
miejscowości oraz kto jest poszkodowanym
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Przystępujemy do sporządzania opisu z oględzin:
- wpisujemy gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę,
- rodzaj i jakość uprawy – należy zwrócić szczególną uwagę aby dokładnie opisać stan i
jakość uprawy, czy występują na roślinach choroby, szkodniki, chwasty i inne czynniki
mające wpływ na obniżenie plonu np. plantacja kukurydzy poprawnie założona pod
względem agrotechnicznym, obsada roślin w normie, brak roślin chorych oraz
zachwaszczenia.
Do protokołu załącza się szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy. Członkowie zespołu mają
prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza
się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. Protokół powinien
być czytelnie podpisany przez osoby biorące udział w oględzinach.
• Gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący
zamieszcza o tym informację w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu.
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Kolejnym krokiem przy wypełnianiu protokołu jest umieszczenie informacji
dotyczących ostatecznego szacowanie szkody.
PAMIĘTAJ !!!
Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku
uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub płodów rolnych.
Dla przypomnienia:
W punkcie 10 protokołu – rozmiaru szkody dokonujemy poprzez:
- pomnożenie obszaru uprawy uszkodzonej, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie
pomnożenie uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha - w przypadku szkód
w uprawach;
-ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego - w przypadku szkód w
płodach rolnych.
np. Jeżeli :
Powierzchnia zredukowana wynosi 0,2 ha
Plon =110 dt/ha
To rozmiar szkody będzie równy 0,2ha X 110dt/ha=22 dt
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Protokół cz. IV
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Punkt 14 protokołu :
Należy pamiętać o dwóch sposobach doprowadzania uszkodzonego obszaru łąk i
pastwisk do stanu pierwotnego tj.
•pełna uprawa
•podsiew
Do protokołu załącza się szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy. Członkowie zespołu mają
prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza
się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. Protokół powinien
być czytelnie podpisany przez osoby biorące udział ostatecznym szacowaniu szkody.
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Ponowne szacowanie szkody.
Nieuprzątnięcie płodów z nieuszkodzonej uprawy po
dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza możliwość
ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększenia
się szkody.
Jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było
warunkami atmosferycznymi, dopuszcza się , za porozumieniem
stron, ponowne szacowanie szkód, nie później niż w terminie 7 dni
od dnia ostatecznego szacowania szkody.
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Protokół cz. V
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Podczas ponownego szacowania szkody należy wskazać okoliczności uzasadniające
ponowne szacowanie szkody.
Należy wskazać gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
rodzaj uprawy,
stan i jakość uprawy,
obszar całej uprawy, która uległa ponownemu uszkodzeniu
Procent zniszczenia uprawy ponownie uszkodzonej
Powierzchnię zredukowaną
plon,
cenę skupu za 1 dt plonu,
nieponiesione koszty
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Protokół cz. VI
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Do protokołu załącza się szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy. Członkowie zespołu mają
prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza
się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach. Protokół powinien
być czytelnie podpisany przez osoby biorące udział w ponownym szacowaniu szkody.
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Protokół cz. VII
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Końcową pozycją jest informacja o wypłacie odszkodowania.
Do protokołu wskazane jest załączyć dokumentację fotograficzną z szacowania, mapki,
wyliczenia, zapiski zgromadzone podczas procesu szacowania, istotne ze względu na
określenie powierzchni zredukowanej, rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania.
Protokół powinni podpisać wszyscy członkowie zespołu szacującego, a w przypadku
odmowy podpisania, należy w protokole zawrzeć taką informację.
Protokół powinien być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
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Podczas ponownego szacowania
warto dodatkowo przeanalizować:
dokumentację np. z archiwum gminy,
zdjęcia ze szkody, mapki, rysunki,
wyniki analiz, rejestrację zgłoszeń.

11

11

DZIĘKUJE
ZA UWAGĘ
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