ZGŁOSZENIE
SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ ZWIERZYNĘ
W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH

…………………………………….
(Imię Nazwisko)
…………………………………….
…………………………………….
(Adres zamieszkania)
……………….
(Kontakt Telefoniczny)

…………………………...
(miejscowość data)

Zarząd Koła Łowieckiego
„Knieja” Jelenia Góra
Jako /właściciel, posiadacz, pełnomocnik */ zgłaszam szkodę powstałą w wyniku szkód wyrządzonych w uprawach
rolnych/płodach rolnych przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(podać gatunek zwierzyny, który szkodę wyrządził)
Data wyrządzenia, bądź stwierdzenia szkody, dd-mc-rr)……………………………………………………………………
o powierzchni sumarycznej wyrządzonej szkody…………………………………………………………………………...
1. Rodzaj uprawy………………………………..…………………………………………………………………………..
Nr. działki – tetryt …...…………………...nr księgi wieczystej…………………………………………………………...
Właściciel gruntu…………………………………………………………………………………………………………...
Użytkownik prawny gruntu………………………………………………………………………………………………
dokument uprawniający do użytkowania
gruntu* ………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Miejsce położenia działki…………………………………………………………………………………………………..
Powierzchnia całkowita działki,…………………………………………………………………………………………….
Wypis z rejestru gruntów potwierdzający przeznaczenie gruntu nr ………………………………………………………
Działka [ jest / nie jest ] * wyłączona z użytkowania rolnego zgodnie z określeniem zawartym w Art 4. pkt 11. Ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Powierzchnia uprawy (podać areał i zaznaczyć na załączonej mapie)……………………………………………………..
Powierzchnia uszkodzona opis uszkodzeń uprawy/płodu rolnego i szacunkowy rozmiar
szkody: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Uprawa podlega programowi rolnośrodowskowemu ograniczającemu lub zakazującemu stosowania zabiegów agrolniczych
(podać rodzaj programu nr umowy programowej - jeżeli nie podlega napisać program nie jest
realizowany)………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Rodzaj uprawy………………………………..………………………………………………………………………….
Nr działki – tetryt …...…………………...nr księgi wieczystej…………………………………………………………...
właściciel gruntu…………………………………………………………………………………………………………….
Użytkownik prawny gruntu………………………………………………………………………………………………..
dokument uprawniający do użytkowania
gruntu* ………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Miejsce położenia działki…………………………………………………………………………………………………..
Powierzchnia całkowita działki,…………………………………………………………………………………………….
Wypis z rejestru gruntów potwierdzający przeznaczenie gruntu nr ……………………………………………………….
Działka [ jest / nie jest ] * wyłączona z użytkowania rolnego zgodnie z określeniem zawartym w Art 4. pkt 11. Ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Powierzchnia uprawy (podać areał i zaznaczyć na załączonej mapie)………………………………….………………….
Powierzchnia uszkodzona opis uszkodzeń uprawy/płodu rolnego i szacunkowy rozmiar
szkody: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Uprawa podlega programowi rolnośrodowskowemu ograniczającemu lub zakazującemu stosowania zabiegów agrolniczych
(podać rodzaj programu nr umowy programowej - jeżeli nie podlega napisać program nie jest
realizowany)………………………………………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Rodzaj uprawy………………………………..………………………………………………………………………….
Nr. działki – tetryt …...…………………...nr księgi wieczystej…………………………………………………………...

właściciel gruntu…………………………………………………………………………………………………………...
Użytkownik prawny gruntu……………………………………………………………………………………………...
dokument uprawniający do użytkowania
gruntu*…………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Miejsce położenia działki…………………………………………………………………………………………………..
Powierzchnia całkowita działki,…………………………………………………………………………………………….
Powierzchnia uprawy (podać areał i zaznaczyć na załączonej mapie)……………………………………………………
Wypis z rejestru gruntów potwierdzający przeznaczenie gruntu nr ……………………………………………………….
Działka [ jest / nie jest ] * wyłączona z użytkowania rolnego zgodnie z określeniem zawartym w Art 4. pkt 11. Ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Powierzchnia uszkodzona opis uszkodzeń uprawy/płodu rolnego i szacunkowy rozmiar
szkody: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Uprawa podlega programowi rolnośrodowskowemu ograniczającemu lub zakazującemu stosowania zabiegów agrolniczych
(podać rodzaj programu nr umowy programowej - jeżeli nie podlega napisać program nie jest
realizowany)………………………………………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Numer konta bankowego, na które należy przelać odszkodowanie:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
(podpis zgłaszającego)
Załączniki:
1. kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności, lub prawa dysponowania gruntem dla każdej ze zgłoszonych
działek………………………………………………………………………………………………………………...
2. mapa/y dla każdej ze zgłoszonych działek……………………………………………………………………………...
3. wypis/y . z rejestru gruntów do poszczególnych działek ……………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………..……………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
Ustawa prawo o łowiectwie w Art. 46.4. wskazuje tylko kilka danych które występują we wniosku jednakże nie jest to
katalog zamknięty.
Z uwagi na konieczność szczegółowego ustalenia dopuszczalności odszkodowania jak i jego wysokości zierżawca lub zarządca
obwodu łowieckiego jest uprawniony do żądania dostarczenia mu innych danych jak i dokumentów które uzna za konieczne.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 11) wyłączeniu gruntów z produkcji – rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze
lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli
przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5
lat;
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Art. 6. USTAWY z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

* - niepotrzebne skreślić
Wniosek należy wysłać listem poleconym na adres Koła:
Koło Łowieckie Knieja
ul. Jeleniogórska 14 E,
58-530 Kowary
Skrytka Pocztowa 76

