
* niewłaściwe skreślić 

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

(Imię i Nazwisko/ Instytucja)        (Miejscowość i data) 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(Adres zamieszkania /Adres siedziby) 

 

…………………………………………………… 

(Numer telefonu i adres e-mail) 

 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

15-888 Białystok 

 
WNIOSEK O ODSZKODOWANIE 

Jako właściciel/posiadacz* gruntu zgłaszam szkodę łowiecką wyrządzoną przez: 

.................................................................................................................................................................... 
(gatunek zwierzyny) 

w uprawie rolnej/płodach rolnych*  

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

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

(rodzaj i powierzchnia uprawy lub rodzaj płodów rolnych, np. uprawa aronii, uprawa ziemniaka itp.) 

 

położonej w miejscowości ……………………………………………………………………………… 

na działce ewidencyjnej nr ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (numery działek, na których powstała szkoda) 

obręb ewidencyjny ……………………………………………………………………………………… 
(numer i nazwę obrębu) 

Data stwierdzenia szkody: ……………………………………………………………………………… 
(datę, kiedy szkoda została zauważona) 

 

Opis szkody: …………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

(opis uszkodzenia dokonane przez zwierzynę) 

 

 

 

.................................................... 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 



Załączniki do wniosku: 
 dokument potwierdzający prawo użytkowania i pobierania pożytków ze zgłoszonej działki rolnej oraz 

klasyfikację gruntu, na którym wystąpiła szkoda, 

 dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, w przypadku gdy poszkodowany nie może osobiście 

uczestniczyć w oględzinach i szacowaniu szkody. 

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

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

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

 

 

Informacja Administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 

z 4.05.2016r. ze zm.), zwanego dalej „RODO”. informuję, co następuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez 

Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 

15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl , 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Roberta Kursy, z którym można 

kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z art. 

50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie, związany z wypłatą odszkodowania za szkody 

łowieckie, za które odpowiada Skarb Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Podlaski Urząd Wojewódzki, jeśli będą do tego zobowiązane 

przepisami prawa tj. Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Ponadto Pani/Pana 

dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne z których 

korzysta Administrator oraz Operator Pocztowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych 

z realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, 

tj. przez okres 10 lat. 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za szkody 

łowieckie. 

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa 

stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 

 

.................................................... 
(data i podpis wnioskodawcy) 

mailto:kancelaria@wrotapodlasia.pl
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/cms/adminpage/edit/iod@wrotapodlasia.pl

