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:
 ulica…………………………………nr …………kod pocztowy…...……….. miejscowość …………………………………
 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)

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, kiszonkę,
sianokiszonkę, zielonkę, 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
e-mail: dos@warmia.mazury.pl

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1)
administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator)
2)
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3)
dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie
art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie wraz z aktami wykonawczymi.
4)
dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, minister właściwy ds. środowiska
5)
dane osobowe będą przechowywane we wskazanym powyżej celu przez okres niezbędny do wykonywania wszystkich obowiązków Administratora, wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6)
w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7)
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art.46 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie) i jest niezbędne do wykonania
czynności służbowych przez Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonanie oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach
rolnych
8)
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

