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Garbów, Markuszów, Kurów, Kamionka

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników oraz w celu ułatwienia
i przyśpieszenia wyceny szkód łowieckich w obwodzie nr. 146 znajdującym się na terenie
gmin: Garbów, Kamionka, Kurów i Markuszów dzierżawionym przez Koło Łowieckie nr 77
Cyranka w Lublinie uprzejmie prosimy o poinformowanie
zainteresowane
osoby
o następującym trybie zgłaszania szkód do Koła Łowieckiego Nr 77 Cyranka w Lublinie:
Zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo Łowieckie (Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713
z późniejszymi zmianami) zgłoszenia szkód należy dokonać na załączonym do niniejszego
pisma formularzu
"WNIOSEK
ZGŁOSZENIA
SZKODY ŁOWIECKIEJ".
Prawidłowo
wypełnione wnioski należy przesyłać na adres lub dostarczyć bezpośrednio do kol.
Grzegorza Krzemińskiego zam. Góry 40, 24-173 Markuszów, który jest osobą uprawnioną
'przez+Zarząd KCYła-dn =przyjrnowania zgłoszeń i wyceny szkód wyrządzonych przez
zwierzynę dziko żyjącą (dziki, jelenie, daniele i sarny). Wnioski powinny być przekazane
ww. koledze w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub 14 dni od jej powstania w
sadach.
Chcielibyśmy uniknąć nieporozumień z poszkodowanymi rolnikami, które
mogą wyniknąć z błędnego adresowania korespondencji w ww. sprawie oraz z powodu
całkowicie dowolnego
sposobu zgłaszania
szkód. Dlatego sugerujemy
i prosimy
o rozważenie przekazania ww. informacji wraz z kopiami wzorów Wniosków do sołtysów
zamieszkałych na terenie obwodu nr 146 oraz umieszczenia informacji o sposobie
zgłaszania szkód łowieckich na tablicach ogłoszeń. Pozwoli to na sprawne, terminowe i
zgodne z obowiązującymi przepisami załatwianie kwestii odszkodowań przez KŁ nr 77
Cyranka w Lublinie.
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Koło Łowieckie Nr 77
CYRANKA w Lublinie
Grzegorz Krzemiński
Góry 40, 24-173 Markuszów
WNIOSEK ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ
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Uszkodzeniu na przedmiotowej działce uległa uprawa

.

o szacunkowej powierzchni uszkodzenia

ha.

Rodzaj/opis/uszkodzenia

.

Według mojej wiedzy uszkodzenia dokonały następujące gatunki zwierzyny:

dziki / sarny

/ jelenie / daniele / łosie *.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu ubiegania się o odszkodowanie za szkody łowieckie zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia
13 paździemika 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje niemożnością wykonania przelewu dot.
odszkodowania i kontaktu telefonicznego z wnioskodawcą.

Podpis wnioskodawcy

* - niepotrzebne skreślić
** - UWAGA! wniosek nie będzie przyjęty bez numeru telefonu kontaktowego

poszkodowanego

