Protokół nr ....... z dnia ………………
ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych

Województwo ............................................................
Powiat ........................................................................
Obwód łowiecki nr ........ - dzierżawca/zarządca*: ……………………………………………….
Gmina ................................. Wieś.................................................
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) ........................................................................................
..........................................................................................
Data zgłoszenia szkody ...................................................

Ostateczne szacowanie szkody
Dnia ....................................
Zespół dokonujący wysokości odszkodowania składający się z :
1.przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody – przedstawiciel organu
wykonawczego jednostki pomocniczej/przedstawiciel organu wykonawczego gminy*:
………………………………………………………………………………………………………………
2. przedstawiciela dzierżawcy/zarządcy* obwodu łowieckiego: ………………………………………….
.............................................................................,
3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda: …………………..
………………………..…… ......................................................................................................
dokonał ostatecznego szacunku szkody na gruncie poszkodowanego i ustalił, co następuje:
1. Data zgłoszenia terminu zbioru plonu ........................................................na dzień…………………………….
2. Szkoda wyrządzona została przez (gatunek zwierzyny):………………………………………………………..
3. Rodzaj uprawy lub płodu rolnego.........................................................................................................................
4. Stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego …………………………………………………………………
5. Obszar całej uprawy (ha) ......................................................................................................................................
lub szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego …………………………………………………………….
6. Obszar uprawy, która została uszkodzona (ha) ....................................................................................................
lub szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego ……………………………………………………………….
7. Procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%) ................................................................................
8. powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha) ……………………………………………………………………
9. Przewidywany plon (q) z 1 ha ..............................................................................................................................
10. Rozmiar szkody (poz. 8 x 9) …………………………………………………………………………………...
11. Cena rynkowa/skupu* za 1 q plon......................................................................................................................
12. Nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowania (zł) …………………………………………………
13. Wysokość odszkodowania do wypłaty (poz. 10 x 11-12)/(poz. 6 x 11) …………. ..........................................

Uwagi i zastrzeżenia do protokołu …………………..….........................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

7. Załączniki – szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy.

....................................

......................................................

(podpis przedstawiciela gminy)

(podpis dzierżawcy/zarządcy* obwodu łowieckiego)

...............................................
(podpis właściciela gruntów)

Pouczenie
Zgodnie z art. Art. 46d. 1. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
oraz niektórych innych ustaw - 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.

Wypłata odszkodowania
Odszkodowanie w kwocie ..................................
(słownie złotych: .....................................................................................................................................................)
otrzymałem dnia ....................., przelać na konto………………………………………………………………….

.........................................................

…………………………………….

(podpis poszkodowanego)

(podpis dokonującego wypłaty)

* Niepotrzebne skreślić.

