
……………..................................
(miejscowość , data) 

Zgłaszający: prawny właściciel 
albo posiadacz uprawy 

.................................…………………………... 
(imię i nazwisko) 

.....................................................................…

........................................................................ 
(adres) 

.................................…………………………... 
(nr telefonu) 

Prezydent Miasta Płocka 
Pl. Stary Rynek 1 
09-400 Płock

WNIOSEK 
o szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny *, w tym
ustalenie wysokości odszkodowania *, w płodach rolnych* i uprawach *, na łąkach i pastwiskach

(wyrządzonych przez dziki) *oraz przy wykonywaniu polowań *

1. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody (położenie uprawy, nr ewidencyjny nieruchomości, obręb):

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego (gatunek uprawy)*:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Powierzchnia uszkodzonej uprawy /szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego* 
…………………............................................................................…………………………….…………...

4. Data powstania szkody: ………………………………………………………………………………………………

5. Nazwa dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego................................................................................…

6. Opis szkody:

.........................................................................................................……………………………………………….

.........................................................................................................……………………………………………….

.........................................................................................................………………………………………………

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

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z 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 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO") informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – iod@plock.eu,
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania szkody łowieckie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 
października 1995 r. Prawo łowieckie 
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, 
5. dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat kategoria archiwalna BE10
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.



…………..................................……………..       

 (miejscowość , data) 

Prezydent Miasta Płocka 
Pl. Stary Rynek 1 
09-400 Płock

INFORMACJA O TERMINIE PLANOWANEGO SPRZĘTU USZKODZONEJ UPRAWY 

1. Zgłaszający prawny właściciel albo posiadacz uprawy:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

2. Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

3. Telefon: …………………………………….

4.   Informuję,   iż   w   dniu   ……………………………………………….   dokonam   sprzętu   uszkodzonej

uprawy zgodnie z protokołem oględzin z szacowania szkody z dnia ………………………..

Podpis  czytelny  --  Nazwisko  i  imię  

……………………………………………………….
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