……….…………………………
( miejscowość )

dnia

………………………….
( data )

2018 r.

…………………………………………………………….

Imię i nazwisko
…………………………………………………………..

Adres
………………………………………………………………

ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ
DO SZACOWANIA
WSTĘPNEGO / OSTATECZNEGO / powtórnego *

Kod pocztowy

Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9
32 -045 Sułoszowa

……………………………………………………………..

Telefon

Jako właściciel / współwłaściciel / dzierżawca / użytkownik * zgłaszam szkodę łowiecką
wyrządzoną przez dziki / sarny / jelenie / daniele * w uprawie rolnej ( należy podać rodzaj uprawy;
gatunek i odmianę ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………… …..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

1. Nr działki ewidencyjnej

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

położonej w miejscowości
w gminie

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

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

2. Data stwierdzenia wystąpienia szkody

…………………………………………………………...

3. Szacowana powierzchnia uprawy, w której wystąpiła szkoda [ar]

………………………………………..................

4. Szacowana powierzchnia uszkodzenia [m²] ………………………………………………………………………………………
5. Opis szkody / inne informacje przydatne do szacowania (np. przeznaczenie plonu: pasza, konsumpcja,
zbiór na siano, zielonkę, kiszonkę) ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Nr konta bankowego do przelewu odszkodowania oraz dane właściciela rachunku jeżeli właściciel
wskazanego konta nie jest zgłaszającym szkodę) **
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Przyczyna zgłoszenia do szacowania powtórnego ***

…………………………………………………………………………..

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

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

*
niepotrzebne skreślić
** wypełnić przy zgłoszeniu do szacowania ostatecznego
*** wypełnić przy zgłoszeniu do szacowania powtórnego
Szacowanie szkody odbywa się zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 8 marca 2010 r.
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach
i płodach rolnych (Dz.U.2010 Nr 45, poz.272)
OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, iż w przypadku użytkowania wskazanej nieruchomości na zasadach dzierżawy/
użytkowania/użyczenia odpowiadam za wszelkie roszczenia prawnych właścicieli tych
nieruchomości
2. Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury szacowania i realizacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 .”O ochronie danych
osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
3. Jednocześnie oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
(art. 233 § 1 Kodeksu karnego), że w stosunku do wskazanej nieruchomości rolnej jestem
(- w odpowiednim polu postawić krzyżyk):
właścicielem

użytkownikiem

współwłaścicielem

użyczeniobiorcą

dzierżawcą
……………………………………………………………………………………………

(podpis zgłaszającego)

Informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie, Ojców 9 32-045 Sułoszowa. Kontakt listowny z Inspektorem
ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: opnar@pro.onet.pl lub telefonicznie 12 3892005
2) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie odbywać się dla celów udzielenia odpowiedzi na pismo oraz do wykonywania przez
Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i/lub wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, wynikających z
ustawy o ochronie przyrody.
3) Podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest niezbędność do udzielenia odpowiedzi na pismo oraz niezbędność wykonania zadań
realizowanych w interesie publicznym i/lub wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez
niego upoważnione, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5) W granicach określonych w Rozporządzeniu 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 posiada prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.
6) Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego
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.
7) Podanie jego danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego oraz z konieczności udzielenia odpowiedzi na pismo.
8) Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 2 oraz przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

