Zbójno, dnia…………………..
………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………….
Adres
……………………………………….
nr tel. kontaktowego
……………………………………….
nr identyfikacyjny producenta rolnego

WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina*
w ………………………..r.
Oświadczam, że wnioskowałem/ nie wnioskowałem*, będę wnioskował/nie będę wnioskował* w roku
bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.
Adres siedziby gospodarstwa …………………………………………………………………………….
Informacja o średniej rocznej produkcji towarowej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej (z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody) – SPRZEDAŻ
Rodzaj produkcji zwierzęcej
Tuczniki pow. 50 kg
Warchlaki do opasu 20 - 50 kg
Prosięta od 1 maciory
Byki do opasu pow. 2 lat
Jałówki opas pow. 2 lat
Byczki 1 – 2 lat
Jałówki 1 – 2 lat
Cielęta pow. 6 mies. – 1 r.
Cielęta opas. do 6 mies.
Brojlery kurze 2 tyg. i starsze
Mleko krowie, owcze, kozie
Jaja kurze konsumpcyjne, wylęgowe kurze

Liczba zwierząt

Oświadczam, że:
- całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z bieżącym wnioskiem o płatności,

w ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony) wynosi: ……………… ha.

( powierzchnia powinna być równa

sumie powierzchni z załącznika nr. 1)

w tym łąki i pastwiska (TUZ) …………………… ha.
- powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi …………………….. ha. w tym:
- powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Zbójno wynosi ………………. ha.
- powierzchnia gospodarstwa rolnego poza terenem Gminy Zbójno1) wynosi ……………… ha.
- powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku ……….. ha
- powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem wynosi ………. ha, tj. 100% ogólnej powierzchni upraw w roku
wystąpienia zjawiska.
- posiadam / nie posiadam* grunty również na terenie innej gminy (podać nazwę gminy, nazwę uprawy

i powierzchnię) ………………………………………………………………………….………………………..
………………….……….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
- wniosek o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia ww. zjawisk składam / nie składam* również w gminie
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
- poniosłem/

nie

poniosłem*

koszty

z

powodu

niezebrania

plonu

w

wysokości

…………………………………. zł. (min. koszty dodatkowego zakupu paszy itp.)
- nie zawarłem / zawarłem* umowę ubezpieczeniową w zakresie :
1) uprawy (nazwa uprawy i pow.) …………………..…….…………………………………………………*
2) zwierzęta (nazwa i liczba) …………………………………………………………………………………*
3) budynki*, maszyny * .
Otrzymałem odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb, środków
trwałych w wysokości ……………………………………………………….. zł.
Załączniki do wniosku:
- załącznik nr 1 Powierzchnia poszczególnych upraw w danym gospodarstwie 1 szt.,
- załącznik nr 2 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 1 szt.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego
za poświadczenie nieprawdy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.).

………………………………….
* niewłaściwe skreślić

podpis rolnika

Załącznik nr 1
Powierzchnia poszczególnych upraw w danym gospodarstwie (zgodnie z danymi deklarowanymi do
ARiMR o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego)
RODZAJ

UPRAWY

–

należy

wpisać

wszystkie

uprawy

znajdujące

się

w

gospodarstwie

rolnym

zgodnie ze złożonym aktualnie wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Dla: zbóż i rzepaku należy określić odpowiednio jare/ozime,
kukurydza na ziarno/na kiszonkę, ziemniaki jadalne/pastewne, groch i inne rośliny strączkowe na ziarno/zielonkę
Położenie uprawy
(miejscowość

Lp.

RODZAJ UPRAWY

i nr geod. działki). Jeżeli

Wielkość

Powierzchnia

uprawa położona jest na

uszkodzenia

uprawy w ha

kilku działkach to należy

w%

podać wszystkie działki z

(wg rolnika)

określeniem powierzchni
danej działki)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
RAZEM

………………………………….
podpis rolnika

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dla producentów rolnych wnioskujących o przeprowadzenie
szacunków strat, które zostały spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego..
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/a danych osobowych w związku ze sprawami załatwianymi
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz, a także podmioty, którym na
podstawie obowiązujących przepisów Pani/a dane będą przekazywane. W sprawach
związanych z ochroną danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim – adres e-mail: iod@bydgoszcz.uw.gov.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji
ustawowych zadań Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (szacowanie strat) wynikających
z przepisów § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów (jednostki
samorządu terytorialnego, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze);
5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych umożliwi realizację zadania Wojewody oraz
załatwienie inicjowanej przez Panią/Pana sprawy. Niepodanie wymaganych danych będzie
skutkować niezałatwieniem sprawy;
6) przysługuje Pani/Panu prawo do:
− żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
− sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
− ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po
ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania
danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie;

8) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie
Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na
podstawie których odbywa się przetwarzanie;
9) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są
Pani/Pana dane osobowe jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem;
10) Pani/Pana

dane

nie

będą

poddane

zautomatyzowanym

procesom

związanym

z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

………………………………….
podpis rolnika

