
 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

        ul. Mogilska 25  

31-542 Kraków 

 
WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY 

WYRZĄDZONE PRZEZ GATUNKI ZWIERZĄT  

OBJĘTE OCHRONĄ GATUNKOWĄ - BOBRY  

 

1. Gatunek zwierzęcia które spowodowało szkodę (zaznacz odpowiednie pole) 

BÓBR EUROPEJSKI              

2. Imię i nazwisko poszkodowanego: ………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji:  miejscowość: ……………………………………………………………………………………. 

ulica: .......................................................... nr: .................. kod: ................................ poczta: ................................... 

gmina: ........................................... powiat: ………….………………. telefon: ......................................................... 

PESEL ………………………… 

3. Imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, nr telefonu, REGON, NIP– dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą 

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

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

4. Lokalizacja szkody: 

a. powiat: ...................................................................................................... 

b. gmina: ....................................................................................................... 

c. miejscowość: ……………………………………………………………... 

d. obręb ewidencyjny: .......................................nr działki: .................................... .................................................. 

obręb ewidencyjny: .......................................nr działki: ...................................................................................... 

 

5. Rodzaj użytku gruntowego, na którym wystąpiła szkoda: 

 

 grunty orne     □ 

 łąki trwałe     □ 

 pastwiska trwałe    □ 

 grunty zadrzewione i zakrzewione  □ 

 lasy     □ 

 grunty pod stawami   □ 

 tereny inne (podać jakie): ........................................................................................................................ 

6. Data stwierdzenia szkody: ................................................................................................................................ 

7. Opis szkody: 

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

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

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

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

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

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

8. Forma władania przedmiotem szkody: 

Właścicielem    □   



 

Współwłaścicielem   □ 

Używającym z innego tytułu prawnego □ podać formę prawną: .......................................................... 

9. Imię i nazwisko pełnomocnika poszkodowanego (o ile został ustanowiony):  ………………………………… 

................................................................................................................................................................................... 

10. Numer rachunku, na który ma zostać przekazane odszkodowanie lub wskazanie innego sposobu wypłaty 

odszkodowania 

 
                                

 Proszę o przekazanie odszkodowania na wyżej podany rachunek bankowy 

 

 Proszę o przekazanie odszkodowania w formie przekazu pocztowego na adres:  

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

 

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

 

 
Do wniosku należy dołączyć:  

 

1. W przypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu - kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności 

mienia, które uległo szkodzie (np.: uproszczony wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej) 

albo  

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem gruntu - kopię dokumentu potwierdzającego oddanie 

poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania np. umowy użytkowania, umowy 

dzierżawy lub oświadczenia właściciela gruntu albo  

3. W przypadku posiadacza samoistnego – oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które 

uległo szkodzie. 

4. Oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, 

przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody (oświadczenie nr 1). 

5. Oświadczenie poszkodowanego rolnika, że powstanie szkody skutkuje zmniejszeniem przychodów z jego 

działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (oświadczenie nr 2). 

6. Kopia pozwolenia wodnoprawnego lub kopia pozwolenia budowlanego, jeżeli były wymagane dla przedmiotu 

szkody. W przypadku kiedy dokumenty nie były wymagane oświadczenie poszkodowanego (oświadczenie nr 3). 

7. Upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli mienia które uległo szkodzie do prowadzenia przedmiotowego 

postępowania i ewentualnie odbioru przyznanej kwoty odszkodowania.  

8. Pisemne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika.  

 

 

 

 

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

              miejscowość, data                   podpis wnioskodawcy 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE NR 1  

poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych 

 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, iż planuję dokonać sprzętu upraw lub płodów rolnych, które 

uległy szkodzie w terminie nie krótszym, niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody. 

 

 

………………………………………………………………… 
Czytelny podpis 

*wypełnić obowiązkowo w przypadku szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych 

 

 

OŚWIADCZENIE NR 2 

poszkodowanego o zmniejszeniu przychodów z działalności rolniczej ze względu na powstałą 

szkodę 

 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że powstanie szkody skutkuje zmniejszeniem przychodów 

z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

 

………………………………………………………………… 
Czytelny podpis 

*w przypadku, gdy poszkodowany nie jest rolnikiem należy wpisać „nie dotyczy” 

 

OŚWIADCZENIE NR 3 

Ja niżej podpisana/-y, oświadczam, iż jestem posiadaczem samoistnym działki/działek 

nr ……………………………………………………….położonej/położonych w miejscowości 

………………………………………., w gminie ……………………………… . 

 

  

………………………………………………………………… 

Czytelny podpis 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE NR 4 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż przedmiot szkody nie wymagał uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego wydanego  na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenia 

na budowę wydanego albo zgłoszenia wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

………………………………………………………………… 
Czytelny podpis 

 

 

*wypełnić jeśli szkoda zaistniała w stawach hodowlanych, stawach rekreacyjnych, stawach przeciwpożarowych, 

budynkach budowlanych itp. 

 

 

OŚWIADCZENIE NR 5  

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), wyrażam zgodę na to, że: 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Krakowie w celu prowadzenia postępowania z art. 126 ustawy o ochronie 

przyrody, zgodnie z  art. 6 ust.1 lit c) RODO. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia 

sprawy. 

3. Dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami prawa. 

5. Posiada Pan/pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jednocześnie informujemy, iż podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 

stanowią przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte 

ochroną gatunkową. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres 

pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. 

………………………………….. 

Data i podpis Poszkodowanego 

mailto:iod.krakow@rdos.gov.pl

