ZGŁOSZENIE
SZKODY POWSTAŁEJ W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH
WYRZĄDZONYCH PRZEZ DZIKI, ŁOSIE, JELENIE, SARNY I DANIELE NA OBSZARACH NIEWCHODZĄCYCH
W SKŁAD OBWODÓW ŁOWIECKICH ORAZ SZKÓD WYRZĄDZONYCH NA OBSZARACH OBWODÓW
ŁOWIECKICH POLNYCH I OBSZARACH NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD OBWODÓW ŁOWIECKICH
PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE OBJĘTE CAŁOROCZNĄ OCHRONĄ (ŁOSIE).
a) do szacowania wstępnego/oględzin *

b) do szacowania ostatecznego*

1. Zgłaszający/prawny posiadacz uprawy:
imię i nazwisko....…………..………………………………………………………………………………………
nazwa przedsiębiorstwa rolnego…………………………………………………………………………………
w przypadku wyznaczenia pełnomocnika podać imię i nazwisko……………………………………..……..
(ważne: pełnomocnik powinien posiadać pisemne pełnomocnictwo)

2. Adres do korespondencji:
miejscowość …………………………………… kod pocztowy…...…………………………………………….
ulica……………………………………………………………………………… nr ……….……………………..
poczta: …………………… .. gmina: …………………………….. telefon: .………………………………….
3. Miejsce wystąpienia szkody:
miejscowość ……………………………………………..
gmina: .………………………………….………………..
powiat: ……………………………………………………
numer działki ewidencyjnej/obręb geodezyjny:………………………..………………………………………..
4. Poszkodowany jest:
właścicielem
□
użytkownikiem □ - podać formę prawną: …………………………………………………………………..
(dzierżawa, użyczenie, inne - podać jakie)

5. Rodzaj uprawy, w której wystąpiła szkoda (gatunek, odmiana):
………………………………..……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
6. Obszar całej uprawy, w której wystąpiła szkoda (ha)……………………………………………………...
7. Przybliżony obszar uprawy uszkodzonej przez zwierzęta łowne (ha) ………………………………….
8. Gatunek zwierząt łownych, które wyrządziły szkodę: …………………………………..........................
9. Data stwierdzenia szkody: …………………………….……………………………………………………….
10. Planowany termin zbioru (dot. tylko zgłoszenia do szacowania ostatecznego)………………………….
11. Opis szkody / inne informacje przydatne do szacowania (przeznaczenie plonu: pasza, konsumpcja, zbiór na
siano, sianokiszonkę, zielonkę, kiszonkę, ilość uszkodzonych drzewek, itp.):
………………………………………………..……………………………………………………...............................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Miejsce złożenia zgłoszenia w formie pisemnej:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel.: 89 512 54 40
fax: 89 512 54 49
Do ewentualnej wypłaty odszkodowania należy przygotować dane do przelewu:
numer rachunku bankowego, dane właściciela rachunku (jeżeli właściciel rachunku nie jest poszkodowanym/zgłaszającym szkodę)
Pouczenie:
• Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania
przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), właściciel
lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej "poszkodowanym", zgłasza szkodę w formie pisemnej,
w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia
jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
• Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia pełnomocnikowi, pełnomocnictwa udziela się na piśmie.
• Zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia, nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania
oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1226, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody
w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

*niepotrzebne skreślić

