
Protokół oszacowania ostatecznego
nr 2020_000001 z dnia 20.04.2020

 A. Dane lokalizacyjne

2. Powiat:
gryficki

3. Gmina:
Płoty - wieś

1. Województwo:
zachodniopomorskie

4. Miejscowość (obręb ewidencyjny):
Mechowo (0017)

6. Obwód łowiecki nr
35

5. Miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej):
96,125

7. Dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*:
DZIK Gryfice

 B. Poszkodowany

9. Imię:
Marek

8. Nazwa:
-

10. Nazwisko:
Nowacki

12. Ulica:
Wadowicka

11. Miejscowość:
Kraków

14. Numer lokalu:13. Numer domu:
8a

 C. Szkoda

16. Gatunek zwierzyny, która wyrządziła
szkodę łowiecką (wg zgłoszenia):
dzik

15. Data zgłoszenia szkody:
26-06-2020

17. Rodzaj uprawy lub płodu rolnego (wg zgłoszenia):
rzepak i rzepik

D. Oszacowanie uszkodzonej uprawy / płodu

19.Przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy
obwodu łowieckiego*:
Krzysztof Łowiecki

18. Data oględzin:
19-08-2020

20. Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa
rolniczego:
Jan Kowalski

21. Przedstawiciel poszkodowanego:
Piotr Piotrowski

 Wynik szacowania ostatecznego:

23. Rodzaj uprawy/ płodu
rolnego:
rzepak i rzepik

22. Gatunek zwierzyny, która
wyrządziła szkodę**:
dzik

25. Jakość uprawy/ płodu rolnego:
jakość dobra

24. Stan uprawy:
stan dobry

26. Uzasadnienie stanu i jakości uprawy:
null

28. Szacunkowy obszar uprawy, która
została uszkodzona (ha)/szacunkowa
masa uszkodzonego płodu rolnego (dt)
*:
1.00 ha (100%);5.00 ha (30%)

27. Obszar całej uprawy (ha)/szacunkowa masa
zgromadzonego płodu rolnego (dt)*:
34.46

29. Szacunkowy procent zniszczenia
uprawy na uszkodzonym obszarze (%):
100% (1.00 ha);30% (5.00 ha)

31.Plon (dt) z 1 ha:
32.2

30. Powierzchnia zredukowana (poz. 28 x 29) (ha):
2.5

32.Rozmiar szkody (poz. 30 x 31):
80.5

34. Nieponiesione koszty zbioru,
transportu i przechowywania (zł):
200

33.Cena rynkowa/ skupu/ przeliczona w oparciu o
przeliczniki jednostek zbożowych* za 1 dt plonu
(zł):
0

35. Wysokość odszkodowania do wypłaty
za szkody w uprawach rolnych (zł) (poz.
32 x 33 – 34):
0

37. Sposób doprowadzenia
uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska*
do stanu pierwotnego***:

38. Koszt doprowadzenia uszkodzonego 1
ha łąki/ pastwiska* do stanu
pierwotnego (zł)***:
-

36. Wysokość odszkodowania do wypłaty: za
szkody w płodach rolnych (zł) (poz. 28 x 33):
-

39. Koszt doprowadzenia uszkodzonego obszaru
łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego (zł) (poz.
28 x 38)***:
0

40. Wysokość odszkodowania do
wypłaty za szkody wyrządzone przez
dziki na łące* (zł) (poz. 32 x 33 – 34 +
36):
-

41. Wysokość odszkodowania do wypłaty
za szkody wyrządzone przez dziki na
pastwisku* (zł) (poz. 32 x 33+ 36):
-

 E. Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

42. Treść zastrzeżeń:
-
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 F. Podpisy

Przedstawiciel dzierżawcy/ zarządcy
obwodu łowieckiego:*

Poszkodowany: Przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka
doradztwa rolniczego:

 F. Odszkodowanie (uzupełnia poszkodowany)

Odszkodowanie w kwocie (PLN): Kwota słownie:

Data otrzymania odszkodowania*: Numer konta, na które należy przelać kwotę odszkodowania*:

Protokół sporządzono zgodnie rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

* niewłaściwe skreślić
** nie dotyczy, gdy szkoda została wyrządzona przy wykonywaniu polowania
*** wypełnić w przypadku szkód na łąkach lub pastwiskach
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