
Miejscowość, data: … 

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz 

Zgłoszenie szkody łowieckiej 

Imię i nazwisko/ Nazwa: … 

Adres zamieszkania/Siedziba: … 

Nr telefonu: … 

Jako właściciel/ posiadacz/ pełnomocnik (niepotrzebne należy skreślić), 

zgłaszam wystąpienie szkody łowieckiej w miejscu: …. 

na działce/działkach o numerze ewidencyjnym: … 

położonej/położonych w obrębie ewidencyjnym: … 

Oświadczam, że jestem uprawniony do otrzymania odszkodowania z tytułu szkód łowieckich  

w uprawach i płodach rolnych określonych w art. 46, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. 

Prawo łowieckie. 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku, gdyby do Biebrzańskiego Parku Narodowego zgłosił 

się inny podmiot uprawniony, przedstawiający udokumentowane i niebudzące wątpliwości 

prawo dysponowania ww. działką/działkami, zobowiązuję się do zwrotu na rachunek 

Biebrzańskiego Parku Narodowego otrzymanego odszkodowania w terminie 7 dni od dnia 

odbioru wezwania. 

Szkoda została stwierdzona w dniu: … 

Rodzaj uprawy/płodu (niepotrzebne należy skreślić): … 

Gatunek zwierzyny, który wyrządził szkodę: … 

Opis szkody: … 

… 

… 

… 

… 

… 



Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oględzin i ostatecznego oszacowania powstałej 

szkody. 

Data i czytelny podpis: … 

Informacja RODO  

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. 

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 Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, 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 (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. 

Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie 

Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres 

korespondencyjny wskazany powyżej, 

3) 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 na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z przepisów Ustawy z dnia 13 

października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 tekst jednolity), Art.46 ust. 4; 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną; 

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo żądania ich sprostowania; 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne. 
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