
 

     KŁ SZARAK                                           PROTOKÓŁ OGLĘDZIN 

      w Błażowej                                                         NR ………………….  Z DNIA ………………………….. 

DANE LOKALIZACYJNE 

województwo:    podkarpackie            powiat:  …………………………………………………………..…………………….………………………….. 
obwód łowiecki nr ……………….….. – dzierżawca / zarządca obwodu łowieckiego:       KŁ SZARAK w Błażowej 
gmina:  ……………………………………….……………………..  miejscowość: …………………………………………………………..…………………….   
Miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej):  ……………………………………………………………………….………………………. 
POSZKODOWANY 
imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
Data zgłoszenia szkody: ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………  
 

OGLĘDZINY 

Dnia: ……………….……….  zespół składający się z: 
1/. Przestawiciela PODR:  ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
2/. Przedstawiciela dzierżawcy obwodu łowieckiego: …………………………………………………………………………..……………………… 
3/. Poszkodowanego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
                  przeprowadził oględziny i stwierdził co następuje: 
1/. Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę:  ……………………………………………………………..………………………..………………. 
2/. Rodzaj uprawy:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3/. Stan i jakość uprawy wraz z uzasdnieniem oceny stanu i jakości uprawy: ……………………………………………………….……… 
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
4/. Obszar całej uprawy (ha):  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
5/. Szacunkowy obszar całej uprawy, która została uszkodzona (ha): ……………………………………………………………..…………… 
6/. Szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%): ………………………………………………..…………….. 
Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:   ……….………………………………….………………………………. 
Treść zastrzeżeń:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 
………………………………………………..…                …………………………………………………..              ………………………..……………………… 
           (data i podpis poszkodowanego)                                             (data i podpis przedstawicieli KŁ)                                                      (data i podpis PODR) 
 

Załączniki:                                                                                                                                                                                                    

- szkic sytuacyjny …………………………………………………………………………… 

- zdjęcia uszkodzonej uprawy  ……………………………………….……………… 

 
WARUNKIEM WYPŁATY ODSZKODOWANIA JEST ZGŁOSZENIE TERMINU PLANOWANEGO SPRZĘTU USZKODZONEJ UPRAWY W 

TERMINIE 7 DNI PRZED ZAMIERZONYM SPRZĘTEM W FORMIE PISEMNEJ. 

ZOSTAŁEM POUCZONY O PRAWIE DO ODWOŁANIA SIĘ OD OGLĘDZIN DO NADLEŚNICZEGO PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA 

LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. 

 
Potwierdzam odbiór kopi protokołu i zapoznanie się z pouczeniem:       
                                                                                                                                  ...………...................................................... 
                                                                                              ( data,   podpis poszkodowanego ) 



 

 

                               PROTOKÓŁ SZACOWANIA OSTATECZNEGO   NR ……………….  Z DNIA …….…………….. 

DANE LOKALIZACYJNE I INFORMACJE O POSZKODOWANYM JAK PRZY OGLĘDZINACH – SPRAWDZIĆ. 

SZACOWANIE OSTATECZNE:                                                                       Data zgłoszenia szkody: ……………..……………………… 

Dnia: …………….……………….  zespół składający się z: 
1/. Przestawiciela PODR:  ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
2/. Przedstawiciela dzierżawcy / zarządcy obwodu łowieckiego: …………………………………………………………..………………..…… 
3/. Poszkodowanego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
                     przeprowadził szacowanie ostateczne i stwierdził co następuje: 
1/. Data zgłoszenia terminu sprzętu uszkodzonej uprawy na dzień: …………………………………………………………………………….. 
2/. Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę:  ..…………………………………………………………..…………………………………………. 
3/. Rodzaj uprawy / płodu rolnego:  ….………………………………………………………………………………………………………………………… 
4/. Stan i jakość uprawy/ jakośc płodu rolnego wraz z uzasdnieniem oceny stanu i jakości uprawy / płodu rolnego: 
……………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5/ Obszar całej uprawy (ha) / szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego (dt): …………………………………………………. 
6/. Obszar uprawy, która została uszkodzona (ha) / szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego (dt): ………………… 
7/. Procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym odszarze (%):  ………………………………………………………………………………….. 
8/. Powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha): …………………………………………………………………………………………………………. 
9/. Plon (dt) z 1 ha:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10/. Rozmiar szkody (poz. 8 x 9):  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11/. Cena rynkowa/ skupu/ przeliczona w oparciu o przeliczniki jednostek zbożowych za 1 dt plonu:  ……………………….. 
12/. Nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł):  …………………………………………………………………………. 
13/. Wysokość odszkodowania do wypłaty (nie dotyczy łąk i pastwisk): 
a/. za szkody w uprawach rolnych (poz. 10 x 11 – 12):  ……………………………………………………………………………………..………… 
b/. za szkody w płodach rolnych (poz. 6 x 11):  ………………………..…………………………………………………………………….…………… 
14/. Sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łaki / pastwiska do stanu pierwotnego: ……………….……………………..    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
15/. Koszt doprowadzenia uszkodzonego 1 ha łaki / pastwiska do stanu pierwotnego: ……………………….…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
16/. Koszt doprowadzenia uszkodzonego obszaru łaki/ pastwiska do stanu pierwotnego (poz. 6 x 15):  ……………………. 
17/. Wysokość odszkodowania  do wypłaty za szkody wyrządzone przez dziki na:  
a/. łące   (poz. 10 x 11 – 12 + 16) ……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
b/. pastwisku   (poz. 10 x 11 + 16)  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:   ……….………………………………….………………………………. 
Treść zastrzeżeń:  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 

………………………………………………..…                …………………………………………………..              ………………………..……………………… 
           (data i podpis poszkodowanego)                                             (data i podpis przedstawicieli KŁ)                                                      (data i podpis PODR) 

 
Odszkodowanie w kwocie:    …………………..………………   zł. 
słownie: ………………..…………………….……………………………………………………………………………………….……………….……………………. 
- przelać na nr konta bankowego:  .…..…….……………………………………….……………………..………………………………………………….. 
 

                                
 

- zostałem pouczony o prawie do odwołania się do 7 dni od ostatecznego szacowania do Nadleśniczego Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.                                                           

- wypłacić przekazem pocztowym – poszkodowany wyraża zgodę na pokrycie kosztów przekazu pocztowego z należnego 

odszkodowania na adres j/w            

Potwierdzam odbiór kopi protokołu i zapoznanie się z pouczeniem:               ...……………………………................................ 



 

                                                                                                ( data,  podpis poszkodowanego ) 

 
 
 
Załączniki:  szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy, ……………………………………….……………… 

  
Zatwierdzono do wypłaty przez skarbnika odszkodowanie  w kwocie   ……………………………………………… zł: 
  
  
 
Podpisy dwóch członków zarządu:            1/. ………………………..…………                2/. ………………………..………… 
  
          
Przelano na konto  /  przesłano przekazem pocztowym  w dniu: ………………………… . 

                                                                                                                                                         
..…………………………………  

   Skarbnik: 

SZKIC SYTUACYJNY USZKODZONEJ UPRAWY: 

 

 

 

 

 

 

 


