
miejscowość ........................................................................ dnia ..................................................................... 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
al. Józefa Piłsudskiego 38; 35-001 Rzeszów 
(dotyczy szkód powstałych na terenie powiatów: dębickiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego,  
leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, przeworskiego, rop-
czycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego), 

Wydział Spraw Terenowych I RDOŚ w Krośnie 
ul. Bieszczadzka 1; 38-400 Krosno 
(dotyczy szkód powstałych na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, 
krośnieńskiego, leskiego, przemyskiego, sanockiego, strzyżowskiego) 

 

WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZONE 

PRZEZ ZWIERZĘTA OBJĘTE OCHRONĄ GATUNKOWĄ 

 

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

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

2. Nr PESEL poszkodowanego (osoba fizyczna) ………………….......................………………………...……... 

3. Nr identyfikacyjny REGON oraz nr identyfikacji podatkowej NIP poszkodowanego (osoba prawna) 

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

4. Adres do korespondencji: 

Miejscowość/ulica ................................................................................................................ nr ………...... 

kod: ................................ poczta: ........................................................ telefon: ......................................... 

5. Lokalizacja szkody: 

1) powiat: ..................................................................................................................................................... 

2) gmina: ...................................................................................................................................................... 

3) obręb ewidencyjny (wieś) : ....................................................................................................................... 

4) nr działki/ek ewidencyjnej/ych: ................................................................................................................. 

6. Rodzaj szkody i gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę: 

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

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

7. Data stwierdzenia szkody: ............................................................................................................................ 

8. Opis szkody: 

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

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

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

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

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

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

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

9. Forma władania przedmiotem szkody: 

       własność  □ 

    użytkowanie       □    –  podać formę  prawną (np. dzierżawa) ............................................................. 
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Wymagane załączniki i oświadczenia do wniosku o odszkodowanie  
za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 

 
1. Informacja o numerze rachunku, na który ma zostać przekazane odszkodowanie: 

                          

lub wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania (np. przekaz pocztowy na adres):  
 
…………………….......………………………………………………..……………………………………………..….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

.......……………………………………………………. 
(data i podpis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie 
 
Ja, niżej podpisana/y ………………………….......………....….........………………… oświadczam, że mienie 
które uległo szkodzie posiadam samoistnie* / jest współwłasnością z osobami** .............................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................……………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*) Niepotrzebne skreślić  
**) W przypadku współwłasności dołączyć 

upoważnienie współwłaścicieli do ich 
reprezentowania w sprawie szacowania 
i wyceny szkody 

.................…………………………………………… 
(data i podpis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu / zbioru uprawy lub płodów rol-

nych, które uległy szkodzie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia 
szkody* 

 
Planowany termin sprzętu/zbioru uprawy/upraw** (podać dzień/miesiąc/rok)*: 
 
………………………………….………… …………………………………………………………….…………............ 
............................................................................................................................................................................ 
 
* Wypełnić obowiązkowo w przypadku  

szkód wyrządzonych w uprawach rolnych  
** W przypadku więcej niż 1 uprawa rolna  

należy podać termin sprzętu dla każdej uprawy 
…………………………………………………….....… 

(data i podpis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z dzia-

łalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) 

 
Ja, niżej podpisana/y* ………………………………..........……………………… oświadczam, że powstała 
szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) 
 
* W przypadku, gdy poszkodowany nie jest 

rolnikiem należy wpisać „NIE DOTYCZY” 
.....……………………………………………………… 

(data i podpis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę gospodarskie lub domowe, będące przedmiotem 
szkody, jest jego własnością 

 
Ja, niżej podpisana/y ……………………....……................…………………………… oświadczam, że następu-
jące zwierzęta gospodarskie lub domowe, będące przedmiotem szkody, są moją własnością: 
 

Lp. 
zwierzę  

(gatunek, rasa) 
rodzaj ho-

dowli 
płeć numer identyfikacyjny 

wiek 
(data urodzenia) 

waga 
(kg) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

.............…………………………………………… 
(data i podpis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Oświadczenie poszkodowanego, że zniszczona pasieka jest jego własnością 
 
Ja, niżej podpisana/y ……………………....……........………………........…………… oświadczam, że znisz-
czone następujące elementy pasieki, będące przedmiotem szkody, są moją własnością: 
 

zniszczone ule szt. 

zniszczone ramki szt. 

zniszczona węza kg 

zniszczony wosk kg 

zniszczony miód/cukier kg 

zniszczone rodziny pszczele szt. 

inne poniesione straty  

 
Zdarzenie miało miejsce (opis pasieki, terenu, itp.) 
Pasieka znajduje się w odległości ………............. od najbliższych zabudowań, na gruntach:  

 ALP ……………………........................,   lesie, 

 prywatnych ……………........................,   łąka,(w odległości ..........…...…… m od lasu) 

 zadrzewieniach, ….......................................................................................................................................... 
……..…………………………….………………………………...........................……………………………………... 
 
 

..................…………………………………………… 
(data i podpis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu 

podczas oględzin szkody 
 

Ja, niżej podpisana/y ………………………….......………....….........………………… oświadczam, że gotowy je-
stem udostępnić do wglądu podczas oględzin dokumentację hodowlaną zwierząt będących przedmiotem 
szkody. 
 
 

.................…………………………………………… 
(data i podpis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Pisemne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika* 
 
Ja, niżej podpisana/y …...……………………………………............…………….…..………… upoważniam Pa-
nią/Pana** …………………………………………………………………….. (PESEL ..............……………………) 
do reprezentowania mnie we wszelkich sprawach dotyczących szacowania i wyceny szkody wyrządzone 
przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki, żubry* objęte wnioskiem z dnia ………………………………….............. 
 
*) Niewłaściwe skreślić. 
**) W przypadku, gdy poszkodowany nie ustanowił  

pełnomocnika należy wpisać „NIE DOTYCZY” 
…………………………………………………….. 

(data i podpis) 

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

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ustalenia wysokości i wypłaty odszkodo-
wania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze 
zm.). 

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

(miejscowość, data)      podpis wnioskodawcy albo pełnomocnika* 

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

 
Załączniki: 

 

1) Kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie (w szczególności 

kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów) 

2) W przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt gospodarskich – kopię dokumentacji hodowlanej 

albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu pod-

czas oględzin szkody, 

2) Kopię dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospo-

darczego korzystania, w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub oświadczenia właści-

ciela gruntu, 

4) W przypadku szkód w stawach rybnych – kopię pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), 

5) Kopię pozwolenia na budowę wydanego albo zgłoszenia dokonanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) – jeżeli były wymagane dla przedmiotu 

szkody, 

 

UWAGA 

Stosownie do regulacji prawnej zawartej w § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środo-

wiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez nie-

które gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową Dz. U. z 2018 r., poz. 645), do roz-

patrzenia wniosku o odszkodowanie niezbędne jest załączenie wszystkich wymaga-

nych dokumentów oraz uzupełnienie i podpisanie wszystkich oświadczeń. 

 


