
………………….., dnia……………..
………………………………………………………...
/imię i nazwisko/nazwa* właściciela/posiadacza gruntów rolnych*/

………………………………………………
/adres zamieszkania/adres i siedziba*/

…………………                 
/telefon /

                                                                                      GMINA MIEJSKA  NOWA RUDA 

                                                                                        ul. Rynek 1 
57-400   NOWA RUDA

           
  WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

 I USTALENIE ODSZKODOWANIA

Niniejszym wnoszę o oszacowanie szkody łowieckiej i ustalenie wysokości odszkodowania za
wyrządzoną szkodę:

1. W uprawach/płodach rolnych wyrządzonych*:

a) przez dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny,

b) przy wykonywaniu polowania.

2. Miejsce wyrządzenia szkody:

a) działka gruntowa nr ………......…….…

b) położona w …………………………………. obręb ………………………….

c) powierzchnia działki (ha)…………………..

3.  Przybliżony termin wyrządzenia szkody …………………………….

4. Rodzaj  uszkodzonej  rośliny  (uprawy)  ………….…............................

…………………………………………………………………………………………………

5. Rodzaj uszkodzenia  /opis/

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Nr konta na które ma być wypłacone  odszkodowanie

Świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że*:



1. Jestem właścicielem/dzierżawcą* uprawy, na której wystąpiła zgłoszona szkoda.

2. Jestem uprawniony do ubiegania się o odszkodowanie na podstawie ustawy Prawo łowieckie. 

……………………………………………..
/podpis/

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuje się:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą ul. Rynek 1  57-400
Nowa Ruda
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:
 - Art. 6 ust. 1 lit. a , c , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;    
 - Art. 46 ustawy z dnia  13 października 1995 r. Prawo łowieckie
 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane osobowe zostały zebrane
a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia  przetwarzania,  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
    


