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                                                                                    Zduny, dnia …………………….……… 

………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

(adres i miejsce zamieszkania lub adres i siedziba producenta rolnego ) 

 

…………………………………… 

(adres gospodarstwa rolnego lub miejsca prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej) 

 

………………………………………. 

(nr telefonu kontaktowego) 

 

……………………………. 

(Numer ewidencyjny gospodarstwa w ARiMR)         

                                                                              Urząd Miejski w Zdunach 

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE PRZEZ KOMISJĘ SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU 

NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

     

dotyczy całego  gospodarstwa                     dotyczy części gospodarstwa 

 
Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego: (właściwe zaznaczyć) 

    suszy                                                           

    gradu                                                         

  deszczu nawalnego                              

  ujemnych skutków przezimowania             

  przymrozków wiosennych                 

   

   pioruna      

   huraganu   

   powodzi 

   obsunięcia się ziemi 

   lawiny

Szkody powstały w: 

 

   uprawach                              zwierzętach                       środkach trwałych 

 

Całkowita powierzchnia upraw w  gospodarstwie  rolnym (zgodnie  z  wnioskiem  o  płatności  w ramach  

wsparcia  bezpośredniego , bez ugorów, odłogów, nieużytków) wynosi   …………………..…….. ha,  

w tym powierzchnia : 

- upraw rolnych w dniu  wystąpienia  szkód z wyłączeniem  łąk  i  pastwisk …….………….……ha,   

- upraw rolnych w dniu  wystąpienia  szkód z wyłączeniem  użytków zielonych (UZ) …….……...……ha,   

- upraw rolnych dotknięta zjawiskiem  …………………………. ha. 

- powierzchnia upraw, w których wystąpiły szkody co najmniej 70 %   …………………………  ha 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego ……………………………….ha : 



Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie gminy ………………………………………… 

Oświadczam, że zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019, posiadam/nie posiadam* 

grunty rolne pod uprawami w innych gminach. Jeżeli TAK, to w : 

gmina …………………………– pow. UR ………………ha, w której wystąpiły szkody -  tak      nie    

gmina ……… ………………. – pow. UR ……………… ha, w której wystąpiły szkody -  tak      nie    

gmina ……………… ………. – pow. UR …………….…ha, w której wystąpiły szkody -  tak      nie    

Informuję, że składam wnioski / nie składam wniosków* o oszacowanie szkód przez komisję na 

terenach innych gmin, poza gminą, w której znajduje się siedziba gospodarstwa 

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

Oświadczam, że zamierzam zaciągnąć kredyt na wznowienie produkcji: tak / nie*                        

w Banku..................................................................................................................................... 

Informuję, że zawarłem(-am) / nie zawarłem (-am) umowy ubezpieczenia od co najmniej jednego  z 

ryzyk w rolnictwie.  

Jeżeli tak to w jakim zakresie: upraw rolnych  /  zwierząt gospodarskich  /   środków trwałych*. 

□   uprawy 

 

nazwa …............................................................................... powierzchnia.................................................... 

 

nazwa …............................................................................... powierzchnia.................................................... 

 

nazwa …............................................................................... powierzchnia.................................................... 

 

nazwa …............................................................................... powierzchnia.................................................... 

 

□  zwierzęta gospodarskie  

 

nazwa……………………………………………………… liczba …………………………………….…... 

 

nazwa……………………………………………………… liczba …………………………………….…... 

 

□  maszyny 

 

□  budynki 

 

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi:  

- uprawy rolne   …………………. zł 

- zwierzęta         .………..………. zł 

- środki trwałe    ………..........…. zł 

- inne     ………………………… zł. 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 



 

Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej. 

Lp. 

 

RODZAJ UPRAWY  
należy wskazać wszystkie uprawy 

znajdujące się w gospodarstwie rolnym w 

2019 roku (wiek sadu) zgodnie z 

wnioskiem o dopłaty 

 

Położenie uprawy 
 (miejscowość  

i nr działki) 

Powierzchnia 

uprawy  

w ha 
 (zgodnie z 

wnioskiem 

obszarowym) 

Stopień szkód  - 

utrata plonu w 

% 

% strat 
(wypełnia 

Komisja) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

X X RAZEM  X X 

 

 

Tabela 2. Szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej towarowej. 

Lp. Rodzaj  produkcji zwierzęcej 

(nazwa gatunku zwierzęcia nie 

stanowiącego stada podstawowego lub 

produktu sprzedawanego jako produkt 

końcowy) 

Średnia liczba zwierząt 

sprzedawanych / produktu   

(szt., kg) z ostatnich 3 lat 

Koszty poniesione w 

związku z wystąpieniem 

szkód w zł.  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

 



Tabela 3. Szkody w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe: 

L.p. 
Rodzaj zwierząt gospodarskich stada 

podstawowego - opis szkody 

Liczba 

zwierząt         

w szt 

Numer identyfikacyjny 

zwierzęcia lub numer stada 

(dotyczy zwierząt objętych 

systemem IRZ) 

Wysokość szkód        

w  zł 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

      

L.p. Rodzaj maszyn i narzędzi służących do produkcji rolnej - opis szkody 
Wysokość szkód  w 

zł 
Uwagi 

1 2 3 4 

1       

2       

3       

 

      

L.p. Rodzaj budynków i budowli służących do produkcji rolnej - opis szkody 
Wysokość szkód  w 

zł 
Uwagi 

1 2 3 4 

1       

2       

3       

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych przez Urząd Miejski w Zdunach w celu sporządzenia protokołu i 

przygotowania opinii Wojewody Wielkopolskiego dotyczących zakresu i wysokości szkód powstałych w 

wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach  

w zakresie przetwarzania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z INFORMACJĄ O PRYWATNOŚCI Wojewody Wielkopolskiego, 

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.  

 

3. Oświadczam. że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 § 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.). 

 
,,art. 297 §1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą 

na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, 

akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 

pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 

przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 

znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5”. 

 

 

Miejscowość i data .…………………..……..……………..    Podpis rolnika   ........................................................  

                                                                                                                                  

Wyjaśnienie: 

Rolnik może złożyć wnioski o oszacowanie szkód w tylu gminach, w ilu posiada grunty gospodarstwa, na które pobiera dopłaty. W przypadku 

posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach, komisja w gminie właściwej ze względu na siedzibę gospodarstwa, sporządza jeden zbiorczy 

protokół szkód dla całego gospodarstwa na podstawie częściowych protokołów uproszczonych, sporządzanych przez komisje z innych gmin.  

 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, ............................................................................................................ (imię i nazw isko), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, adres zamieszkania, numer 

identyfikacyjny producenta, numer telefonu, w celu oszacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne i sporządzenia protokołu oszacowania szkód, umożliwiającego ubieganie się o pomoc ze środków 

publicznych. 

 Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne,  oraz że przysługuje mi prawo do wycofania 

zgody w dowolnej chwili.   

Zapoznałem/zapoznałam się z  poniższą Informacją o prywatności dotyczącą przetwarzania moich danych. 

                                                                     ........................................................................................ 

                                                              (miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek)  

 

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski  z siedzibą w Poznaniu przy al. 

Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl oraz właściwa Komisja do 

szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w  których 

wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki 

wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 

2 .W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  

Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl lub właściwą Komisją  do 

szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie 

rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej zgłoszonej szkody  i sporządzenia protokołu oszacowania szkód, 

umożliwiającego ubieganie się o pomoc ze środków publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym podmiotom, którymi mogą być: 

1/   podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

2/  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy    

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia 

przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych nie 

będzie możliwe oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w 

wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a tym samym ubieganie się o pomoc ze środków 

publicznych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Pani/Pana  dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:wuw@poznan.uw.gov.pl
mailto:iod@poznan.uw.gov.pl


Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej. – c.d. 

Lp. 

 

RODZAJ UPRAWY  
należy wskazać wszystkie uprawy 

znajdujące się w gospodarstwie rolnym w 

2019 roku (wiek sadu) zgodnie z 
wnioskiem o dopłaty 

 

Położenie uprawy 
 (miejscowość  

i nr działki) 

Powierzchnia 

uprawy  

w ha 
 (zgodnie z 

wnioskiem 

obszarowym) 

Stopień szkód  - 

utrata plonu w 

% 

% strat 
(wypełnia 

Komisja) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

X X RAZEM  X X 
 


