……………………….., dnia……………..
…………………………….
/imię i nazwisko/

…………………………….
/adres/

……………………………
/telefon/

Koło Łowieckie………………….
w……………………………………
ul. ………………………………….

Na podstawie Art. 46 ust. 1 i 2 i nast. ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie
(Dz. U. z 2005r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) oraz § 4 ust. 3 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) zawiadamiam, że w związku z planowanym zbiorem w dniach ………………….
uszkodzonych przez zwierzęta łowne upraw (płodów) na działce gruntowej nr ……….……..
o powierzchni ….……………… ha, położonej w ……………………………………………,
obręb …………………, dla której sporządzono wstępny szacunek wielkości szkody oględziny w dniu ………… 20…….. roku wnioskuję o ostateczne wyszacowanie szkody
łowieckiej na w/w działce. Rodzaj rośliny (uprawy) uszkodzonej ……………………….……
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.
W związku z zapisami wynikającymi z §1 pkt 2 oraz §6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 marca 2010 roku oświadczam, że jestem
właścicielem/posiadaczem gruntu*, na którym powstała szkoda, uprawnionym do zgłaszania szkód oraz odbioru wypłaty odszkodowania
dokonywanego przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.
(*niepotrzebne skreślić)
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/

Potwierdzam (zgodnie z § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 roku)
zgłoszenie terminu planowanego sprzętu uszkodzonych upraw oraz fakt jego zaewidencjonowania w rejestrze
zgłoszeń pod numerem ………….. w dniu ………….. roku.
………………. dnia …………...

…………………………
/podpis przedstawiciela Koła Łowieckiego/

