Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami).
W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności
obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR
(dotyczy producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

Urząd Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : ..………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy: ……………………...………………………..............
…………………………………………………………………………………………………...
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego: ...…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
4. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin (podać nazwę gminy oraz ilość posiadanych na jej terenie ha) ..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5. Numer identyfikacyjny producenta rolnego (ARiMR)…………………………………...
6. PESEL:

……………………………..

7. NIP: …………………………………..

7. Nr telefonu …...……………………………..
Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego:
1) suszy
2) gradu
3) deszczu nawalnego
4) ujemnych skutków przezimowania
5) przymrozków wiosennych

ð
ð
ð
ð
ð

6) powodzi
7) huraganu
8) pioruna
9) obsunięcia się ziemi
10) lawiny

ð
ð
ð
ð
ð

co miało miejsce:
a) w dniu ff-ff-ffff

b) w okresie od dnia ff-ff-ffff do dnia ff-ff-ffff
Szkody powstały w:
1) uprawach

ð

2) zwierzętach

ð

3) środkach trwałych

ð

na terenie gmin/y:……………………………………………………………………………….

Tabela 1
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki, lasy itp.)
Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie w roku szacowania (gospodarstwo własne i/lub
dzierżawione, również uprawy znajdujące się na terenie innej gminy), niezależnie od poziomu szkód.
W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją również uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię
uprawy w kolumnie nr 3, a w kolumnie nr 4 wpisać 0%. Aby uwzględnić straty w uprawie położonej w innym
województwie należy przedłożyć oryginał protokołu strat z gminy, w której znajdują się grunty).

Lp.

Nazwa uprawy
(proszę wymienić wszystkie
uprawy
i określić ich przeznaczenie,
np. na ziarno, zielonkę,
nasiona)

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Powierzchnia
całkowita
prowadzonych
upraw [ha] –
zgodna z pow.
upraw we wniosku
o płatności
obszarowe
3.

Szacunkowy
% strat

Miejsce położenia
uprawy
Miejscowość/Gmina
(klasa gruntów)

% uprawy
przeznaczonej na
paszę dla
zwierząt

4.

5.

6.

Tabela 2
Szczegółowe informacje dotyczące produkcji zwierzęcej towarowej:
(DOTYCZY ROCZNEJ PRODUKCJI TOWAROWEJ - ŚREDNIEJ Z OSTATNICH 3 LAT)
należy podać rodzaj zwierzęcia, np. byki i jałówki od 1 do 2 lat, byki i jałówki powyżej 2 lat, cielęta do 6 msc.,
cielęta od 6 msc. do 1 roku, tuczniki o wadze 50 kg i więcej, prosięta, mleko krowie (podać średnioroczną ilość
krów)

L.p

Rodzaj produkcji
zwierzęcej

1.

2.

1.
2.

Byki do opasu, wolce 2letnie i starsze
Jałówki do opasu 2letnie i starsze

3.

Byczki od 1 do 2 lat

4.

Jałówki od 1 do 2 lat

5.
6.

Cielęta od 6 mies. do 1
roku
Cielęta do opasu poniżej 6 mies.

7.

Konie

8.

Owce 1 roczne i starsze

9.

Jagnięta

10. Kozy 1 roczne i starsze
11. Koźlęta
Tuczniki o wadze 50 kg
i więcej
Warchlaki do opasu o
13.
wadze od 20 do 50 kg
12.

14. Prosięta od maciory
15. Drób (wymienić jaki)
Produkcja mleka w tys.
litrów oraz ilość krów
Inne (wymienić jakie)
17. …………………………………
……………
16.

Razem

Wiek
zwierzęcia

Średnia roczna produkcja
towarowa zwierząt
gospodarskich–
średnia z ostatnich 3 lat
(2015, 2016, 2017)
3.
4.
szt.
kg

Produkcja zwierzęca w
roku wystąpienia szkód
5.
szt.

6.
kg

Wykaz uszkodzonych środków trwałych
(w przypadku braku strat w środkach trwałych nie wypełniać Tabeli nr 3)
Lp.

Rodzaj środka trwałego – drzewa, krzewy sadownicze

1.

Uszkodzone środki trwałe

2.

3.

4.

5.

Gatunek, odmiana

Wiek
drzewa/krzewu

Powierzchnia
uszkodzona (ha)

Ilość w szt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem

x

Oświadczam, że:
1. Całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego, zgodnie z wnioskiem o przyznanie
płatności bezpośrednich (ARiMR) wynosi …………………………… ha, z tego:
a) grunty własne stanowią …………………………...…….. ha,
b) grunty dzierżawione1) …………………….………….….. ha,
c) pozostałe grunty (odłogowane, zajęte pod zabudowę, nieużytki) …………….. ha;
2. Informuję, że zawarłem / nie zawarłem (niepotrzebne skreślić) umowę ubezpieczenia
obejmującą co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, od
co najmniej jednego z ryzyk w rolnictwie. Jeżeli tak to w jakim zakresie (zaznaczyć
właściwe):
 Uprawy
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa

Powierzchnia ubezpieczona

)
1
Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób
niebudzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania.

 Zwierzęta
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa

Liczba

 Budynki
 Maszyny
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt
gospodarskich, środków trwałych wynosi:
Upraw rolnych: ……………………………………….. zł
Zwierząt gospodarskich: ……………………………… zł
Środków trwałych: ……………………………………. z
Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z
art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.)2).
Wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu sporządzenia protokołu potwierdzającego poniesione
straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i przygotowania opinii Wojewody.

……………………………………………………………………
czytelny podpis

)
2
,,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.”

Wyrażam

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych

osobowych

w zakresie oszacowania zgłaszanych szkód 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach sporządzenia protokołu.
………………………………..
( podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87- 610
Dobrzyń nad Wisłą, tel. 54 253 05 00, fax 54 253 05 10 i Wojewoda Kujawsko - Pomorski
z siedzibą w Bydgoszczy.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oszacowania zgłoszonych szkód w celu
umożliwienia ubiegania się o pomoc ze środków publicznych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych
osobowych jest niezałatwienie wniosku.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
________________________
podpis

Miejscowość ..................................................................

Data:….............................................

________________________
podpis

