
 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie1 

………………………………. 

ul. …………………………… 

………………………………. 

 

WNIOSEK 

 O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY 

 

1. Imię i nazwisko poszkodowanego2: ………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Nr PESEL albo numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku gdy 

poszkodowany nie posiada numeru PESEL …………………………… 

 

2. Imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, nr telefonu, REGON, NIP2 – w przypadku osób prowadzących 

działalność gospodarczą: 

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

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

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

 

3. Lokalizacja szkody: 

(do wniosku można dołączyć kserokopię mapy, inny załącznik graficzny lub szkic sytuacyjny z działką/działkami 

na których wystąpiła szkoda wraz z orientacyjnym oznaczeniem miejsca szkody): 

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

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

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

Dane ewidencyjne działki, na której powstała szkoda: 

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

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

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

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

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

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

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

 

4. Rodzaj szkody: 

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

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

                                                           
1 Adresy urzędu, w tym Wydziałów Spraw Terenowych dostępne są na stronie http://warszawa.rdos.gov.pl/kontakt-2 
2 Wnioskodawca wypełnia pkt 1 lub pkt 2 

http://warszawa.rdos.gov.pl/kontakt-2


Jeżeli szkoda wystąpiła w użytkach gruntowych należy wskazać rodzaj użytku, na którym wystąpiła szkoda: 

 grunty orne      

 łąki trwałe      

 pastwiska trwałe     

 grunty zadrzewione i zakrzewione   

 lasy      

 grunty pod stawami    

 tereny inne (podać jakie): ........................................................................................................................ ........ 

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

 

5. Poszkodowany jest: 

Właścicielem     

Współwłaścicielem    

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

 

6. Imiona i nazwiska poszkodowanych - współwłaścicieli działek, adres zamieszkania i nr PESEL lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku gdy poszkodowany nie posiada numeru: 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. PESEL ………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………... 

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

 

7. Data stwierdzenia szkody (należy podać dzień, miesiąc i rok):  

……. / ……….. / ……..…… 
dzień / miesiąc / rok 

8. Opis szkody: 

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

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

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

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

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

 

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

…………………………………………………………………………. tel. (opcjonalnie) …………………………. 

 

 

Załączniki (obligatoryjnie): 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie np.: kopia wypisu z rejestru 

gruntów/uproszczonego wypisu z rejestru gruntów działki lub działek, na których wystąpiła szkoda, zawierający 

nr księgi wieczystej (może być załączony również odpis z księgi wieczystej), wystawiony nie później niż  

3 miesiące od dnia złożenia wniosku, bądź kopia wypisu z rejestru gruntów/uproszczonego wypisu z rejestru 

gruntów działki, wystawionego nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawo do użytkowania (w szczególności akt notarialny, lub orzeczenie sądu) w przypadku 

nieruchomości dla których nie została założona księga wieczysta.  

 

  TAK 

 



2. Kopia dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego 

korzystania, w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub oświadczenia właściciela -– jeśli  

ma zastosowanie. W przypadku braku wskazania w zawartej umowie praw do ubiegania się o odszkodowanie  

z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry, zasadnym byłoby, aby Wnioskujący oświadczył, że ma zgodę 

właściciela do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry. 

 

 TAK   NIE 

 

3. Oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie - jeśli ma zastosowanie. 

 

 TAK   NIE 

 

4. Oświadczenie poszkodowanego, 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 - jeżeli 

poszkodowanym jest rolnik. 

 

 TAK   NIE 

 

5. Kopia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

pozwolenia na budowę wydanego albo zgłoszenia dokonanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane - jeżeli były wymagane dla przedmiotu szkody. 

 

 TAK   NIE 

 

6. Oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy 

szkodzie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody - jeśli ma 

zastosowanie dla przedmiotu szkody. 

 

 TAK   NIE 

 

7. Informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacone odszkodowanie, lub wskazanie innego 

sposobu wypłaty odszkodowania. 

 

 TAK  

 

8. Umocowanie od współmałżonka w przypadku gdy szkoda dotyczy mienia osób pozostających w związku 

małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej. 

 

 TAK   NIE 

 

9. Umocowanie od ewentualnych współwłaścicieli do reprezentowania ich w sprawie dochodzenia odszkodowania 

wyrządzonego przez zwierzęta objęte ochroną, w przypadku występowania szkody na działce będącej 

współwłasnością. 

 

 TAK   NIE 

 

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

 

 TAK   NIE 

 

Załączniki nieobowiązkowe (fakultatywne): 

 

1. Kopia mapy ewidencyjnej, inny materiał graficzny lub szkic sytuacyjny z zaznaczonymi działkami, na których 

wystąpiła szkoda wraz z orientacyjnym oznaczeniem miejsca szkody. 

 

 TAK   NIE 

 

2. Oświadczenie poszkodowanego o aktualności załączonych danych i dokumentów. 

 

 TAK   NIE 

 

3. Inne (jakie): 

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

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



Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia informuje się, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres  

ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: warszawa@rdos.gov.pl 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje  

za pomocą adresu e-mail: abi.warszawa@rdos.gov.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Warszawie innym odbiorcom: 

 na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  

 z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,  

 o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny 

do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa 

lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana  

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania  

w sprawie; 

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej powyżej. 

 

 

 

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

  miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 

 

mailto:abi.warszawa@rdos.gov.pl


Załącznik nr …… do wniosku z dnia ………………. 

o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry* 

 

Oświadczenie poszkodowanego, 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  
 

Wypełniając dyspozycję § 2 ust. 5 pkt 4 lit. a) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 645), oświadczam że jestem rolnikiem, a 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)**. 

 

 Tak      Nie 

 

 

         ……………………………………………  

           data i podpis 

 

 

 

Załącznik nr …… do wniosku z dnia ………………. 

o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry* 
 

Oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie. 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………… oświadczam o posiadaniu samoistnym 

mienia, które uległo szkodzie.  

 

         ……………………………………………  

           data i podpis 

 

 

 

Załącznik nr …… do wniosku z dnia ………………. 

o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry* 
 

Oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy 

szkodzie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody (jeżeli dotyczy  

uprawy lub płodów rolnych). 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………... oświadczam,  

że planowany termin (należy podać dzień, miesiąc i rok) sprzętu uprawy lub płodów rolnych to: 

……. / ……….. / ……..…… 
dzień / miesiąc / rok 

 

 

         ……………………………………………  

           data i podpis 

* wypełnić jeśli ma zastosowanie 

** zaznaczyć właściwe      



      Załącznik nr …… do wniosku z dnia ………………. 

o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry 
 

Informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane odszkodowanie lub 

wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania** 

 

 Proszę o przekazanie odszkodowania na niżej podany rachunek bankowy 

                                

 

Imię i nazwisko posiadacza rachunku………........................................................................................................... 

 

 Proszę o przekazanie odszkodowania w formie przekazu pocztowego na adres:  

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

          

 

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

            data i podpis 

 

** zaznaczyć właściwe      


