
 

 

Biebrzański Park Narodowy 
        Osowiec-Twierdza 8 

   19-110 
Goniądz   

WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY  

WYRZĄDZONE PRZEZ GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTE OCHRONĄ GATUNKOWĄ:  

WILKI/ RYSIE 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 645) 

w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.  

 

  

1. Imię i nazwisko poszkodowanego: ………………………………………….……………………………………… 

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

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

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

PESEL …………………….…………………… 

2. Imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, nr telefonu, REGON, NIP – w przypadku osób prowadzących  

działalność gospodarczą 

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

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

3. Lokalizacja szkody: 

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

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

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

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

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

4. Gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę (zaznacz odpowiednie pole): 

WILK   □              RYŚ   □ 

 
5. Data stwierdzenia szkody: ......................................................................................................................................... 

6. Opis szkody (wypełnij odpowiednie pole): 

a) Zwierzę hodowlane zagryzione przez wilki/ rysie 

krowa  - ilość  sztuk, waga:  kg, wiek  

jałówka  - ilość  sztuk, waga:  kg, wiek  

byczek  - ilość  sztuk, waga:  kg, wiek  

cielę  - ilość  sztuk, waga:  kg, wiek  

owca  - ilość  sztuk, waga:  kg, wiek  

koza  - ilość  sztuk, waga:  kg, wiek  

inne  - podać jakie:  

  - Ilość  sztuk, waga:  kg, wiek  

 
b) Data i godzina (orientacyjna) powstania szkody:  ......................................................................................................... .. 



 

c) opis miejsca i zdarzenia szkody: ............................................................................................................................................ .. 

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

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

 
7. Forma władania przedmiotem szkody - jestem (zaznacz odpowiednie pole): 

Właścicielem    □   

Współwłaścicielem   □ 

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

 

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

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

9. 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: * 
 
………………………………………………………………………………………………………………...………. 

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

*(zaznacz odpowiednie pole) 

 
Do wniosku należy dołączyć:  

 
1. Oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością 
poszkodowanego (oświadczenie nr 1), 

2. Kopia dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia 
dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas oględzin szkody (oświadczenie nr 3), 

3. 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), 

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

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-

Twierdzy 8, 19-110 Goniądz,  kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@biebrza.org.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Biebrzańskiego Parku Narodowego - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzenia „Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólnego Rozporządzenia o ochron ie 

danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679, 

4) Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 

645) w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

6)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z   art. 86 § 1 Ordynacji 

podatkowej z dnia  29 sierpnia  1997 r. lub z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018.217 z 

późn. zm.).  



 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne.  

 

……………………………………………                                  ………………………………….............. 
              miejscowość, data                   podpis wnioskodawcy 

 



 

Miejscowość …………………………., dnia ………… 
 

……………………………………… 
Nazwisko i imię 

 
…………..…………...………… 

………………………….……… 
Adres zamieszkania 

 
 

OŚWIADCZENIE NR 1 

poszkodowanego o własności zwierząt będących przedmiotem szkody 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż zwierzę/zwierzęta będące przedmiotem szkody 

jest/są moją własnością. 

 

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

 

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 

 

OŚWIADCZENIE NR 3 

poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż jestem gotowy udostępnić dokumentację 

hodowlaną zwierzęcia/zwierząt będącego/ych przedmiotem szkody do wglądu podczas 

oględzin szkody. 

 

…………………………………………………… 

Czytelny podpis 


