
 Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy 

zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 

bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających 

z płatności obszarowych oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do 

Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt). 
 

        URZĄD GMINY 

         KOŁACZKOWO 
 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 
 

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………................ 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: ……………………...……………………….........................… 

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

3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego: …………………...…................. ……………………………… 

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

4. Nr tel. ……………………………... 

Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR ……...…………………...... 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych 

danych przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5 – oświadczam, że: 

6. Posiadam grunty rolne na terenie gmin lub gminy 

.......................................................................................................................o powierzchni….....………ha, 

położonej na terenie województwa………..….....…..……. 

.......................................................................................................................o powierzchni…….....……ha, 

położonej na terenie województwa………..….....…..……. 

7. W bieżącym roku  produkcyjnym (2019) dokonano / niedokonano*  oszacowania szkód                                  

w gospodarstwie rolnym, wynikające z działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 
 

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim 

gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego* : 
1) suszy            6) gradu                     

2) ujemnych skutków przezimowania            7) przymrozków wiosennych      

3) huraganu             8) pioruna     

4) lawiny                                9) obsunięcia się ziemi 

5) deszczu nawalnego                              10) powodzi 

powstałych: 

a) w dniu …........................ 

b) w okresie od …................................ do …..................................... 

Szkody powstały w*: 

a) uprawach, 

b) zwierzętach, 

c) środkach trwałych. 

Rodzaj prowadzonej produkcji: 

a) roślinna 

b) zwierzęca 

c) roślinno-zwierzęca 

UWAGA! PROSZĘ WYPEŁNIĆ TABELE ZGODNIE Z DANYMI PODANYMI W AGENCJI 

RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. JEŻELI NIE PONIESIONO 

STRATY W PRODUKCJI ROSLINNEJ BĄDŹ ZWIERZĘCEJ MIMO TO NALEŻY 

UZUPEŁNIĆ DANE O PONIŻSZYCH TABELACH . 

Dodatkowo proszę załączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie składane  

w ARIMR – bez mapek 
*właściwe podkreślić 



Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej. 

Każde pole uprawowe danej rośliny i nr działki, w której wystąpiły szkody należy wpisać jako 

osobną pozycję – zgodnie z wnioskiem agencyjnym (łąki również) 

 

Nazwa pola 
uprawowego 

(to zwarty obszar, na 
którym znajduje się 

uprawa danej rośliny) 

Miejscowość, 
w której występuje 

dane pole 
uprawowe 

Numery działek, 
której dotyczy 

pole uprawowe 

Powierzchnia uprawy w 
2019r 

Każdą powierzchnię 
uszkodzoną należy  wykazać 

oddzielnie wg pola 
uprawowego. 

 

Procent 
strat 

stwierdzony 
przez 

producenta 
rolnego (%) 

Stwierdzony 
przez 

komisję 
procent 
strat w 

uprawie - 
wypełnia 

komisja po 
 

przeprowa
dzeniu 

lustracji 
(%) 

Ilość 
przeprowa

dzanych 
pokosów 

łąk w 
przypadku 
łąk wpisać 
dwukośne  

lub 
trójkośne 

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        



Tabela 2. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji zwierzęcej (PROSZĘ WYPEŁNIĆ 

BEZWZGLĘDU NA TO CZY WYSTĄPIŁA SZKODA) 

Lp. Nazwa zwierząt Szacunkowa liczba zwierząt  

1. Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze   

2. Jałówki do opasu 2 -letnie i starsze   

3. Byczki od 1 do 2 lat   

4. Jałówki od 1- 2 lat   

5. Cielęta od 6 mies. do 1 roku   

6. Cielęta do opasu poniżej 6 miesięcy   

7. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   

8. Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg   

9. Prosięta od 1 maciory   

10. Mleko krowie (l)   

11. Owce 1 roczne i starsze   

12. Jagnięta   

13. Kozy 1 roczne i starsze   

14. Koźlęta   

15. Bojlery kurze 2 tyg i starsze   

16. Gęsi młode   

17. Kaczki młode   

18. Indyki młode   

19. Mleko owcze   

20. Mleko kozie   

21. Konie   

26. …..........................................................................   

27. …...........................................................................   

28. …...........................................................................   

29. …..........................................................................   

 

Tabela nr 3. Wykaz uszkodzonych środków trwałych. 

L.p. Rodzaj budynku Opis szkody 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



Oświadczam, że: 

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

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

w tym powierzchnia upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk …........................ . 

2. Powierzchnia dotknięta zjawiskiem (ha)  …............................... 

3. Przed dniem powstania szkód zawarłem/ nie zawarłem* umowy ubezpieczenia. Jeśli TAK to            

w jakim zakresie: 

a) uprawy* 

Nazwa Powierzchnia ubezpieczona 

  

  

  

  

  

b) zwierzęta* 

Nazwa Liczba 

  

  

  

c) budynki* 

d) maszyny* 

 
 
 
   Kołaczkowo, dn ….................................................................................................................... 

           (podpis Wnioskodawcy) 

 
 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej 
Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego § 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. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ 

na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość 

dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. 
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu 

płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 

        
 
    Kołaczkowo dn. …........................................................................................................ 

           (podpis Wnioskodawcy) 
              
 
 
* właściwe podkreślić 
 
 



INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (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. 61 854 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   

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

lub dziale specjalnym produkcji rolnej zgłoszonej szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 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.).  

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. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 

3, i wynika z przepisów prawa.  

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

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

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


