……………………………………………..,
……………………………..……………….……………….
/imię i nazwisko/
……………………………………………………………….
/adres/
………………………………….……………………………
/telefon/

dnia……………....………..

Koło Łowieckie nr. ….......................................……………….
w …….……………………….....................…
ul. ……………….......................…….……….
………………………………………………

WNIOSEK o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.
Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1. ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz.
U.2013.1226 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i
płodach rolnych (Dz. U.2010.45.272)

zgłaszam wystąpienie szkody łowieckiej, na działce gruntowej nr
obręb ewidencyjny

………………..……...…........………..,

……………………………….......................……

o powierzchni

………..……………..…………………..

ha,

położonej w ………………………….……………………….……………., gmina ………………………………………………………..
którą stwierdziłem w dniach)* dniu)* ……………….……………..………..…………20...........roku.
Rodzaj uszkodzonej rośliny)* uprawy)* ……………………………………....................................…………..……………….. .
Rodzaj uszkodzenia (opis) ………..……………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………..………………………………………………………....................................………………
…………………………………………………..……..……………………………………..........................................………..……………….. .

Prawdopodobny gatunek zwierzyny, który spowodował szkodę …..…………………………….….………………….
Przyznaną kwotę odszkodowania proszę przekazać:

□

□

na poniższy rachunek bankowy:

-

-

przekazem pocztowym, na adres j.w.

-

-

-

-

(proszę podać 26 cyfrowy numer konta)
.

Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu
postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
(Dz. U.2010.45.272) proszę o zawiadomienie mnie o terminach oględzin, ostatecznego szacowania szkody
lub ponownego szacowania szkody, nie później niż na dwa dni przed ich dokonaniem.
Wyrażam zgodę, na podstawie art. 47, ust 1 oraz art.48, ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo
Łowieckie (Dz.U .2013.1226 ze zm.), po wcześniejszym uzgodnieniu ze mną, na budowę przez dzierżawcę
lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu ustalenia wysokości i wypłaty
odszkodowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014,
poz. 1182 ze zm.).
………………………………………..…….
/podpis/

Potwierdzam zgłoszenie szkody oraz fakt jej zaewidencjonowania w rejestrze zgłoszeń
pod numerem …………………….……… w dniu ..........................……… roku.

…………..…………,

dnia …...................................……
…………………..…..……….................……..
/podpis przedstawiciela Koła Łowieckiego/

