
 

1 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). 

Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. 

Niezgodność danych  z wnioskiem o przyznanie płatności może skutkować brakiem pomocy z ARiMR 

 

 

 

Wniosek  

o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez  

 

………………………………………………….  

 

                        Dotyczy całego gospodarstwa                  Dotyczy części  gospodarstwa   

 

  

UWAGA!!! SZKODY BĘDĄ PODLEGAĆ SZCZEGÓŁOWEJ LUSTRACJI.  

  

Dane producenta rolnego - wnioskodawcy:    

Imię i nazwisko/nazwa …………………………………………………………………………………… 

producenta rolnego ……………………………………………………………………………………  

tel. …………………………………………………. 

PESEL ……………………………………………….  

REGON ……………………………………………… 

NIP ……………………………………………………     

Adres i miejsce zamieszkania/adres i  

……………………………………… 

siedziba producenta rolnego/adres i  

……………………………………… 

miejsce położenia gospodarstwa rolnego  gmina ………………..  

……………………………………… 

lub prowadzenia działu specjalnego  

……………………………………… 

produkcji rolnej  
        

Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji  

……………………………………  

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  

– jeżeli został nadany  

Szkoda powstała w wyniku następującego zjawiska atmosferycznego:  

(właściwe zaznacz - )  data wystąpienia szkody  

□   suszy  ……………………………………  

□   gradu      
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□   deszczu nawalnego      

□   ujemnych skutków przezimowania      

□   przymrozków wiosennych      

□   powodzi      

□   huraganu      

□   piorunu      

□   obsunięcia się ziemi       

□   
lawiny      

  

Całkowita powierzchnia upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których w danym roku 

przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach 

wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony)    

wynosi:  …………………… ha, w tym      

 

powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i  …………………… ha, 

pastwisk):  

powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem  

użytków  zielonych (UZ)        …………………… ha, 

 

powierzchnia upraw rolnych dotknięta zjawiskiem wynosi:  …………………… ha,    

Powierzchnia gospodarstwa rolnego   …………………… ha,    

w tym w gminie Krobia ogółem:    …………………… ha,     

 

Czy producent posiada grunty na terenie innych gmin      

(właściwe zaznacz - )      

□    NIE    

□    TAK    

Jeśli tak to w jakich:      

Gmina ……………………  …………………… ha,    

Gmina ……………………  …………………… ha,    

Gmina ……………………  …………………… ha,    

Gmina ……………………  …………………… ha,    
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L.p  
Nazwa wszystkich upraw w gospodarstwie rolnym  

(proszę uzupełnić zgodnie z załącznikiem)  

Nr działki 

obręb  

Powierzchnia 

uprawy w roku  

wystąpienia  

niekorzystnego 

zjawiska  

atmosferycznego   

(ha)  

Straty plonu 

w % w roku  

wystąpienia 

szkody  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 Razem        

  

L.p  

Nazwa innego województwa na terenie, którego producent 

rolny posiada grunty rolne, w których wystąpiły szkody  

spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska  

atmosferycznego   

 

Dane  protokołu 

z dnia   numer  

1            

2            

3            

4            
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 Produkcja zwierzęca. Posiadam stado na terenie gminy Krobia 

Lp. Nazwa gatunku/ produktu  Średnia roczna 

produkcja 

za lata 

2016/2017

/2018 

Produkcja zwierzęca w  roku wystąpienia 

szkód  (z uwzględnieniem spadku 

produkcji spowodowanej padnięciem 

zwierząt w wyniku wystąpienia 

niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego)  

1 Krowy mleczne — stan średnioroczny   

3 Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze — sprzedaż   

4 Jałówki do opasu 2-letnie i starsze   — sprzedaż   

5 Byczki od 1 do 2 lat starsze — sprzedaż   

6 Jałówki od 1 do 2 lat starsze — sprzedaż   

7 Cielęta od 6 mies. do 1 roku starsze — sprzedaż   

8 Cielęta do opasu poniżej 6 mies. starsze — sprzedaż   

9 Tuczniki o wadze 50 kg i więcej starsze — sprzedaż   

10 Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg starsze — 

sprzedaż 

  

11 Stan średnioroczny loch w przypadku sprzedaży prosiąt   

12 Inne: ……………………………   

 

  

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  

1              

2              

3              

4              

5              

Razem  x  x    

          

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

1        

2        

3        

 Razem     

          

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

1        
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2        

3        

4        

5        

 Razem     

  

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia  

(właściwe zaznacz - )  

□    NIE      

□    TAK          

Jeżeli tak to w jakim zakresie :  

□    uprawy      

Lp.  Nazwa   Powierzchnia ubezpieczona  

1.    ha  

2.    ha  

3.    ha  

4.    ha  

5.    ha  

6.    ha  

7.    ha  

  

□    zwierzęta      

Lp.  Nazwa   Liczba  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

      
□    budynki        

□    maszyny      

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb,  

środków trwałych wynosi:  

upraw rolnych  ………………  zł    

zwierząt gospodarskich  ………………  zł    

 ryb  ………………  zł    

środków trwałych  ………………  zł    
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 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie 

nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (DZ.U. z 2018  poz. 1600).  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

1. Administratorem danych osobowych klientów przetwarzanych w Urzędu Miejskiego w Krobi jest: Burmistrz Krobi  

(ul. Rynek 1 63-840 Krobia)   

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska – Rozwalka, Rynek 1, 63-840 Krobia 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia 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 „RODO”) w celach wynikających ze złożonego wniosku. 

4. W opisanym wyżej celu Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres, 

c) PESEL, 

d) REGON, 

e) nr telefonu. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do przeprowadzania 

dalszych czynności dot. Wniosku o szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych 

przez….. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania 

jak również prawo do przenoszenia danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO Pani/Pan ma 

prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile 

jest to technicznie możliwe) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednak, jeśli wniosek zostanie 

rozpatrzony pozytywnie, zgody nie można cofnąć. W szczególności okres przetwarzania danych osobowych może zostać 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa 

została wykonana). 

8. Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Gminy Krobia oraz organy administracji 

publicznej właściwe do współpracy. 

 

Pani/Pan oświadcza, że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją  

o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz uprawnieniach przysługujących  w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych, w szczególności prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

  
  

………………………………………………..  

Data i podpis 


