
……………………….., dnia…………….. 

………………………………………………. 

/imię i nazwisko/ 

……………………………………………… 

/adres/ 

……………………………………………… 

/telefon i adres e-mailowy/ 

                                                                 Wojskowe Koło Łowieckie Nr. 217 „Łoś” 

w Goleniowie 

72-100 GOLENIÓW 

skr. poczt. 166 

      Na podstawie art. 46 pkt 1 i 2 i nast. ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. 

U. z 2005r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 i § 3 oraz 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. nr 45, poz. 272) zgłaszam wystąpienie 

szkody łowieckiej na działce gruntowej nr …................................................... 

o powierzchni…..……………………………………….. ha 

położonej w …………………………………………….., 

obręb ………………........………………………………, 

która wystąpiła w dniach ………………………………. 20...........roku. 

Rodzaj rośliny (uprawy) uszkodzonej.................................................................................................... 

Rodzaj uszkodzenia/opis/ ...................................................................................................................... 

Prawdopodobny gatunek/gatunki zwierząt, które spowodowały szkody .............................................. 

Wyznaczam termin zbioru na …............................................................................................................ 

 

Nr konta na które ma być wypłacone ewentualne odszkodowanie 

                          

 

Wyrażam zgodę, na podstawie art.47, ust 1 oraz art.48, ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2005r., Nr 

127, poz. 1066 ze zm.), po wcześniejszym uzgodnieniu ze mną, na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub 

wykonywanie zabiegów  zapobiegających szkodom. 

Oświadczam, że jestem właścicielem/dzierżawcą uprawy, na której wystąpiła zgłoszona szkoda. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 

podanie nieprawdziwych danych skutkuje odpowiedzialnością z art. 286* § 1 Kodeksu Karnego. 

(Art. 286 ** § 1 Kodeksu Karnego - Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 

lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowani przedsiębranego działania, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.) 

Na podstawie §2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 marca 2010 roku proszę o zawiadomienie mnie o terminach oględzin  lub 

ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody) nie później niż na dwa dni przed ich dokonaniem. 

 

 

………………....................…………………. 

                                                                                                                                           /podpis/ 


