
Załącznik do Regulaminu

Formularz konkursowy 
Konkurs Interwencja dla przyrody

Uprzejmie  prosimy  o  nie  podawanie  w  formularzu  konkursowym  danych  osobowych 

wymagających zgody na ich przetwarzanie,  takich jak m.in.:  imię,  nazwisko,  adres osoby 

fizycznej, nr działki.

Nazwa,  adres,  nr  telefonu  komendy,  komisariatu  policji  lub  jednostki  straży  gminnej 

(miejskiej) zgłaszającej udział w konkursie:

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

Interwencja podjęta w obszarze ochrony przyrody1)

1. Data przyjęcia zgłoszenia: ……………………………………..…………………………………..

2. Termin przeprowadzenia interwencji: ……..………………………………………………...……

3. Podstawa prawna: ...……..……………………….………………………………..………………

4. Miejsce wystąpienia zdarzenia:…………………………………………………………………..

(nazwa miejscowości; gmina; województwo lub przybliżona lokalizacja)

5. Skąd pochodziło zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia?

ÿ osoba fizyczna 

ÿ organ  państwowy,  np.  regionalna  dyrekcja  ochrony  środowiska  (wpisz  nazwę 

organu). ……………………………………..………………………………………………..

ÿ organizacja pozarządowa, np. stowarzyszenie ekologiczne (wpisz nazwę organizacji)

……………………………………………………………………………………..

ÿ anonimowe zgłoszenie

ÿ własna inicjatywa, np. w wyniku zaobserwowania wykroczenia podczas patrolu

ÿ inne – jakie ……………………………………………………………………………………

6. Jakiej formy/form ochrony przyrody dotyczyła interwencja?
1 ) Interwencje w obszarze ochrony przyrody obejmują: siedliska przyrodnicze; siedliska zagrożonych wyginięciem, 

rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; dziko występujące rośliny, zwierzęta i grzyby; rośliny, 
zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową; zwierzęta prowadzące wędrowny tryb życia; twory przyrody żywej  
i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; krajobraz; zieleń w miastach i wsiach; zadrzewienia.
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(możliwość  zaznaczenia  więcej  niż  jednej  odpowiedzi,  prosimy  o  wpisanie  nazwy  

zaznaczonej formy/form ochrony przyrody)

ÿ park narodowy …………………………………………………………………………………

ÿ rezerwat przyrody ……………………………………………………………………………..

ÿ park krajobrazowy …………………………………………………………………………….

ÿ obszar chronionego krajobrazu ……………………………………………………………...

ÿ obszar Natura 2000 …………………………………………………………………………...

ÿ pomnik przyrody ……………………………………………………………………………….

ÿ stanowisko dokumentacyjne …………………………………………………………………

ÿ użytek ekologiczny …………………………………………………………………………….

ÿ zespół przyrodniczo-krajobrazowy …………………………………………………………..

ÿ ochrona gatunkowa roślin i/lub zwierząt i/lub grzybów ……………………………………

ÿ nie wiem

7. Z jakiego powodu została przeprowadzona interwencja?

(np. łamanie zakazów w stosunku do zwierzą i/lub roślin i/lub grzybów objętych ochroną  

gatunkową;  łamanie  zakazów  obowiązujących  w  rezerwatach  przyrody,  parkach 

narodowych) 

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

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

………........

8. Czy w ramach interwencji były prowadzone konsultacje z podmiotami zewnętrznymi?

(nie lub tak – prosimy o podanie nazwy instytucji,  np.  wojewódzki  inspektorat ochrony 

środowiska, urząd miasta, straż leśna) 

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

9. Krótki opis (relacja) przebiegu interwencji i podjętych czynności:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Sposób zakończenia interwencji:

(np. skierowanie do sądu wniosku o ukaranie, umorzenie dochodzenia)

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

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

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

11. Krótki opis (relacja) konsultacji z regionalną dyrekcją ochrony środowiska w ramach 

interwencji – jeśli dotyczy:

(m.in. zakres, zasadność i efekt konsultacji)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data,  imię  i  nazwisko  oraz  podpis  Komendanta  lub  Zastępcy  Komendanta  policji  

lub straży gminnej (miejskiej) lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania ww. instytucji
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