
………………………………………………………
miejscowość i data

                                                                                             Urząd Gminy  w Gorzycach
                                                                                             ul. Kościelna 15
                                                                                             44-350 Gorzyce

…………………………………………………………………………….…….
imię i nazwisko lub nazwa siedziby producenta rolnego

…………………………………………………………………………..……...
adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego

……………………………………………………………….………….….…..
adres gospodarstwa rolnego

…………………………………………………………………….…………...
adres działu specjalnego produkcji rolnej

……………………………………………………………………….…………
numer telefonu kontaktowego*

…………………………………………………………….……………………
numer identyfikacyjny producenta rolnego (nadany przez ARiMR)

*Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam kontakt z Panem/Panią w celu realizacji wniosku.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD1

Szkody zostały spowodowane przez2:

suszę powódź       
grad huragan       
deszcz nawalny piorun       
ujemne skutki przezimowania obsunięcia się ziemi       
przymrozki wiosenne lawinę                    

co miało miejsce w dniu/dniach…………………………………………………………………

Całkowita powierzchnia upraw, z których w danym roku przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie

rolnym, zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności na rok ……..(bez uwzględniania ugorów, odłogów, czy

nieużytków) wynosi ……………………… ha, w tym:

a) powierzchnia trwałych użytków zielonych ( łąk i pastwisk)……………………….. ha,

b) powierzchnia  wieloletnich użytków zielonych (UZ)…………………….. ha.

Całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ……………………………………………. ha.

Oświadczam,  że  zgodnie  z  wnioskiem o przyznanie płatności  na rok  ………, posiadam grunty  rolne  

z uprawami w następujących gminach:

nazwa gminy powierzchnia użytków rolnych czy wystąpiły szkody?
tak/nie

Informuję, że wniosek o oszacowanie szkód złożyłem również do następujących gmin:

a) gmina ………………………………………….. w województwie………………………………………

1 Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy/miasta właściwym ze względu na położenie poszkodowanego gospodarstwa.

2 Właściwe zaznaczyć.



b) gmina ………………………………………….. w województwie………………………………………

c) gmina ………………………………………….. w województwie………………………………………

Największą część użytków rolnych gospodarstwa  spośród gmin w których wystąpiły szkody położona jest

w gminie ………………………………………………………………………..

Informuję, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/NIE3.

Jeżeli TAK, to w jakim zakresie:

 uprawy

Nazwa powierzchnia ubezpieczona

 zwierzęta

Nazwa liczba

 budynki

 maszyny

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

trwałych wynosi:

uprawy rolne……………………………..……….zł.

zwierzęta gospodarskie……………….………zł.

ryby………………………….…………………….…..zł.

środki trwałe……………………..…………….….zł.

3 Właściwe zaznaczyć.



Tabela  1.  Szczegółowy  wykaz  prowadzonej  produkcji  roślinnej  -  zgodnie  z  wnioskiem  o  przyznanie

płatności obszarowych przez ARiMR.

Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie rolnym niezależnie od poziomu szkód. 

W przypadku braku szkód w danej uprawie należy podać jej nazwę,  powierzchnię,  a w % strat wpisać

„0”

lp. Nazwa uprawy

Numer
ewidencyjny

działki
(podanie numeru
działki nie jest
obowiązkowe)

Powierzchnia
upraw w

…………… r.
Każdą

powierzchnię
uszkodzoną należy
wykazać oddzielnie

wg pola
uprawowego.

Pozostałe
powierzchnie

upraw
nieuszkodzonych

należy zsumować i
wpisać

powierzchnię bez
podziału na pola

uprawowe
(ha)

Procent
strat

stwierdzony
przez

producenta
rolnego

(%)

Stwierdzony
przez komisję %
strat w uprawie

– wypełnia
komisja po

przeprowadzeni
u lustracji

(%)

Położenie
uprawy

(sołectwo,
nazwa

zwyczajowa)

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

x Razem powierzchnia

Tabela 2.  Szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej towarowej (tabelę należy wypełnić zawsze, jeżeli w

gospodarstwie utrzymywane są zwierzęta, jeżeli nie powstały szkody, w liczbie utraconych zwierząt należy

wpisać „0”

lp
.

Nazwa gatunku zwierząt
Średnioroczna liczba zwierząt

(szt.)

Liczba utraconych zwierząt
wyłącznie z powodu

wystąpienia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego

(szt.)

1

2

3

4

5

Tabela 3. Szkody w hodowli ryb.

lp. 1 2 3 4 5

nazwa zbiornika lub nr
zgodny z operatem
wodno-prawnym

nr działki ewidencyjnej

powierzchnia stawów

hodowlane gatunki ryb

średnia roczna
produkcja ryb  (kg)

średnia roczna cena
ryb  (zł/kg)

przewidywana
wysokość produkcji

ryb w roku
wystąpienia szkód 
(z uwzględnieniem
spadku produkcji
spowodowanej

padnięciem ryb w wyniku
niekorzystnego zjawiska

atmosferycznego) (kg)



Tabela 4. Wykaz uszkodzonych środków trwałych innych niż uprawy trwałe - zwierzęta

lp.
rodzaj zwierząt gospodarskich stada

podstawowego
liczba

zwierząt (szt.)

numer identyfikacyjny
zwierzęcia lub numer
stada (dotyczy zwierząt
objętych systemem IRZ)

wysokość szkód
(zł)

1

2

3

4

5

Tabela 4a. Wykaz uszkodzonych środków trwałych innych niż uprawy trwałe – budynki, maszyny

lp.
Rodzaj budynków i budowli, maszyn i narzędzi

służących do produkcji rolnej – opis szkody
Szacunkowa wysokość szkód (zł)

1

2

3

4

5

Tabela 5. Wykaz uszkodzonych upraw trwałych.

lp.
nr działki ewidencyjnej

według ewidencji
gruntów i budynków

rodzaj środka trwałego – drzewa i krzewy sadownicze
mierniki rzeczowe
– jednostka miary

(szt., m2)gatunek, odmiana, wiek,
podkładka4, rozstawa

powierzchnia
uszkodzona (ha)

1

2

3

4

5

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego oświadczam, że
powyższe dane  podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.

…………………………………..…………………………….………………...

(miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek)

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  przeze  mnie  danych  osobowych,  które  są  niezbędne

do  przeprowadzenia  oszacowania  szkód,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego

4 Zgodnie z opracowaniem Krzysztofa Zmarlickiego, tj. Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich.



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  (Dz.  Urz.  UE  L  119/1).  Ponadto  oświadczam,  że  znane  jest  mi

prawo  do  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  jak  również  prawo  do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych.

                                                

                                                ……………………………………………………..……..……………………...
(miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek)

Informacja dla wnioskodawcy dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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,  zwanego  dalej  RODO,  celem

realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych

osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Gorzycach:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gorzycach danych osobowych jest

Wójt Gminy Gorzyce – Daniel Jakubczyk. Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul.

Kościelna 15, tel. 32 4513-056, e-mail: gorzyce@gorzyce.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty

elektronicznej, adres do kontaktu: iod@gorzyce.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

1)  w  celu  wypełnienie  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  wynikających  z

powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w szczególności 

dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  sporządzenia  przez  Komisję  powołaną  przez  Wojewodę

Śląskiego  protokołu  z  oszacowania  zakresu  i  wysokości  szkód w gospodarstwie  rolnym lub  dziale

specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,

będącego podstawą ubiegania się o pomoc finansową ze środków publicznych. Komisja przekazuje

sporządzony protokół  Wojewodzie Śląskiemu.

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Wojewoda Śląski jest zobowiązany lub

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

w  tym  podmiotom  oraz  organom  uprawnionym  do  otrzymania  od  Wojewody  Śląskiego  danych

osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.

2) w celu usprawnienia kontaktu w związku z załatwieniem niniejszego wniosku na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a RODO (w zakresie numeru telefonu kontaktowego).



4. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji

państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w

zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące

usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych

narzędzi prawnych). 

5. Administrator  danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji

międzynarodowych.

6. Administrator  danych  dokłada  wszelkich  starań,  aby  dane  osobowe  były  odpowiednio  i  właściwie

zabezpieczone.

7. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługują pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość

uzyskania kopii danych.

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Okres  przechowywania  danych  jest  zależy  od  przedmiotu  sprawy  i  wyznaczony  zostaje  na  podstawie

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli niniejszy przepis nie

wskazuje  okresu  dot.  konkretnej  sprawy  dane  przechowane  będą  możliwie  najkrótszy  czas  niezbędny  do

realizacji obowiązku lub usługi.

10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta,

ma prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Administrator  danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym nie

stosuje profilowania.

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

13. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  w  celu  załatwienia  niniejszego

wniosku.  Niepodanie  wymaganych  danych  może  prowadzić  do  niepodjęcia  działań  przez  Administratora

danych.

                                                


