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KOtO tOWIECKIE

„S0K6t" MIERZ^CICE

Adres koresp. ul. Targowa 7, 42-460 Przeczyce
e-mail: sokol.mierzecice(S)tvp.p/

L.Dz. 2/8/2002

01. 08. 2022
c.

Mierz^cice, 29.07.2022r.

Pan

Grzegorz Podlejski
Wojt Gminy Mierz^cice
Ul. Wolnosci 95

42-460 Mierz^cice

PROSBA

Zarz^d Kola Lowieckiego SOKOL w Mierz^cicach zwraca si^ z prosb^ o
przekazanie wszystkim soiectwom informacji o prawidlowym sposobie
zgtaszania powstaiych szkod iowieckich.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995r.- Prawo
towieckie (Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066, z pozn. zm.) oraz § 1 pkt. 2
Rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dn. 08 marca 201 Or. w sprawie sposobu
post^powania przy szacowaniu szkod oraz wyplat odszkodowan za szkody w
uprawach i plodach rolnych zgloszenie powstalej szkody musi bye zgloszone w
formie pisemnej na adres korespondencyjny Kola Lowieckiego (wniosek o
szacowanie szkod Iowieckich w zal^czniku)

Z mysliwskim pozdrowieniem

DARZ BOR

LOWCZY

KL „Sok^" M20|z?cice

Waldemar Cichon



dnia roku
(miejscowosc, data)

(imi? i nazwisko/ nazwa)

(adres zamieszkania/siedziby)

(numer telefonu)

Do:

(okreslenie adresata wniosku *)

(dane adresowe)

WNIOSEK

o szacowanie szkod towieckich

Jako wlasciciel, posiadacz, petnomocnik " zgtaszam szkod§ towieckq wyrzqdzonq przez jelenie,

sarny, dziki " w uprawie rolnej potozonej w

(podac rodzaj uprawy) (podac miejscowosc)

na dziatce, dziatkach **: o powierzchni
(podac nr dziatki) (powierzchnia catkowlta dziatki)

(podpis zgtaszajacego)

POUCZENIE:

* - adresal wnioski]-

1 • dzierzawca albo zarzadca obwodu towieckieao. na lerenie ktdrego wystgpita szkoda - w przypadku szkdd wyrzgdzonych przez dziki, jelenie,
daniele i sarny, na obszarach obwodow towieckich polnych i lesnych

2. przedstawiciel Pahstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasv Pahslwowe - w przypadku szkod wyrzgdzonych przez zwierzpta lowne objgte
caloroczng oohrong (los), na obszaracti obwodow towieckich lesnych,

2- przedstawiciel zarzgdu wojewodztwa - w przypadku szkod wyrzgdzonych przez zwierzeta towne objete catoroczng ochrong (tos) na obszarach
obwodow lowieckich polnych oraz obszarach niewchodzgcych w sktad obwodow towieckich oraz dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach
niewchodzgcych w sktad obwodow towieckich

" - niepotrzebne skreslic


