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

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

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

……………………………….……………. …………….……………..……… 
numer telefonu kontaktowego Urząd Gminy 

…………………......................................... …………………………............... 
Numer identyfikacyjny producenta rolnego adres 

WNIOSEK  
            
o oszacowanie zakresu i wysokość szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (właściwe zaznacz - x):  

   
 □ z całego gospodarstwa  □  z części gospodarstwa    

2. Dane dotyczące oszacowania szkód: 
Niżej zaznaczona szkoda wystąpiła w dniu: ………………………………………….. (właściwe zaznacz - x):  

□suszy □ powodzi  □ gradu  □ huraganu  □ deszczu nawalnego □ lawiny   

□ piorunu  □ ujemnych skutków przezimowania  □ obsunięcia się ziemi □ przymrozków wiosennych    

3. Wnoszę aby średni plon i cena sprzedaży  ustalona w gospodarstwie na podstawie (właściwe zaznacz - x) :   
□ ksiąg rachunkowych □  danych IERiGŻ □ innej ewidencji lub dokumentów przedłożonych przez producenta 
rolnego potwierdzających uzyskanie plonów (podać jakie):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Powierzchnie w gospodarstwie rolnym: 
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, bez uwzględnienia ugorów, odłogów, czy nieużytków)  wynosi: …………………ha, w 

tym:      

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

powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem użytków zielonych (UZ) …………… ha    

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

powierzchnia upraw w których wystąpiły szkody co najmniej 70 % …………… ha 

Powierzchnia UR, z których nie jest uzyskiwany plon w danym roku wynosi (młode nasadzenia nieplonujące, grunty ugorowane, 

trawy na ugorze, uprawy w plonie głównym na zielony nawóz, elementy proekologiczne EFA jak obszary zalesione, zagajniki o 

krótkiej rotacji, elementy krajobrazu, które nie zostały uwzględnione w powierzchni działek rolnych deklarowanych do płatności, 

powierzchnia obszarów specjalnych, ogródki przydomowe   ………….… ha  

Powierzchnia lasów ………………………………………………. ha      

Powierzchnia całkowita gospodarstwa rolnego …..……………ha      

              

  

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Urząd Gminy 
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5. Informacje na temat wypełnienia obowiązku ubezpieczeń: 

Zawarłem umowę lub dobrowolnego ubezpieczenia      □Tak*                                □Nie* 
Jeśli tak to w jakim zakresie: 
 

□Uprawy*: 
Nazwa 

Ubezpieczona 
powierzchnia 

□Zwierzęta*:  
 Nazwa 

Liczba 
ubezpieczonych 

zwierząt 
      
      
      
      
      

□ Budynki *                                □ Maszyny* 

Kwota otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw wynosi: ................................zł. Kwota otrzymanego 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia zwierząt wynosi: ................................zł. 
Kwota otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia środków trwałych wynosi: .............................zł. 
Informuj ę, że zawarłem /nie zawarłem** umowy ubezpieczenia obejmujące co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych 
od co najmniej jednego z ryzyk w rolnictwie.  
           
7. Dane dotyczące gruntów rolnych w innych gminach:         
Czy rolnik posiada grunty w innych gminach  (właściwe zaznacz - x)        

□  NIE                 

□  TAK (jeśli tak wymienić w jakich i podać czy złożono w nich wniosek o wyszacowanie strat?) 

Oświadczam, że zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019, posiadam grunty rolne pod uprawami w następujących 

gminach:  

gmina .......................................................... -pow. UR .................... ha 

gmina .......................................................... -pow. UR .................... ha 

gmina .......................................................... -pow. UR .................... ha 

gmina .......................................................... -pow. UR .................... ha 

Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie gminy 

........................................................................................................................................................................ 

Informuję, że składam wniosek o oszacowanie szkód przez komisję do gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba 

gospodarstwa: 

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

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

Nie składam wniosku o oszacowanie szkód w gminach: 

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

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

Wykaz załączników, które stanowią integralną część wniosku: 
1. Wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z mapami, na których naniesiono pola 

uprawowe wymienione w wykazie upraw niniejszego wniosku. 
2. Wykaz upraw wg pól uprawowych zgodnych ze złożonym w ARiMR wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019  wraz z 

określeniem strat.  
3. Umowy dzierżaw ( jeśli dotyczy)         
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Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku oraz w załącznikach do niego są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym, a także, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 Kodeksu karnego 
(DZ.U. z 2018  poz. 1600). 
 

INFORMACJA O PRYWATNO ŚCI . 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (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. 61854 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 lawinę2.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.pl3. 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 byd: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. 

 

 

……………………………………………………………. 

Czytelny podpis producenta rolnego 

    
 

 
*  wstawić znak X w odpowiednią kratkę 
**  niepotrzebne skreślić    
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     8. W poniższej  tabeli należy podać uprawy  zarówno uszkodzone jak i nieuszkodzone.  Z tabeli musi 

wynikać struktura zasiewów całego gospodarstwa położonego na terenie Gminy Czajków zgodnie z 

wnioskiem o płatności bezpośrednie złożonym w ARiMR. 

Straty w gruntach  położonych  na terenie innych gmin należy zgłaszać w tamtejszych gminach a 

protokoły komisji przedłożyć w tutejszym Urzędzie w celu sporządzenie protokółu zbiorczego. Protokoły z 

innych gmin są wymagane nawet w przypadku jeżeli na terenie tych gmin nie wystąpiły szkody w 

uprawach. 

 

l.p. Rodzaj uprawy 
(wykazać wszystkie uprawy w roku 

2019 ) 

Powierzchnia 
uprawy  w ha 

Stopień szkód - utrata 
plonu  w % 

1.  Żyto – uprawa uszkodzona   

2.  Żyto  - uprawa nieuszkodzona   

3.  Pszenżyto ozime – uprawa  uszkodzona   

4.  Pszenżyto ozime- uprawa nieuszkodzona   

5.  Pszenica ozima – uprawa  uszkodzona   

6.  Pszenica ozima – uprawa  nieuszkodzona   

7.  Mieszanka zbożowa ozima – uprawa 
uszkodzona 

  

8.  Mieszanka zbożowa ozima – uprawa 
nieuszkodzona 

  
 

9.  Jęczmień ozimy– uprawa uszkodzona   

10.  Jęczmień ozimy– uprawa nieuszkodzona   

11.  Rzepak ozimy– uprawa uszkodzona   

12.  Rzepak ozimy– uprawa nieuszkodzona   

13.  Pszenżyto jare – uprawa uszkodzona   

14.  Pszenżyto jare – uprawa nieuszkodzona   

15.  Pszenica jara – uprawa uszkodzona   

16.  Pszenica jara – uprawa nieuszkodzona   

17.  Mieszanka zbożowa jara – uprawa 
uszkodzona 

  

18.  Mieszanka zbożowa jara – uprawa 
nieuszkodzona 

  

19.  Jęczmień jary – uprawa uszkodzona   

20.  Jęczmień jary – uprawa nieuszkodzona   

21.  Owies – uprawa uszkodzona   

22.  Owies – uprawa nieuszkodzona   
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23.  Ziemniaki jadalne– uprawa nieuszkodzona   

24.  Ziemniaki przemysłowe– uprawa 
nieuszkodzona 

  

25.  Ziemniaki wczesne– uprawa 
nieuszkodzona 

  

26.  Kukurydza na zielonkę– uprawa 
nieuszkodzona 

  

27.  Kukurydza na zielonkę– uprawa uszkodzona  

28.  Kukurydza na ziarno– uprawa  
nieuszkodzona 

  

29.  Kukurydza na ziarno – uprawa 
uszkodzona 

  

30.  Łąki – uprawa nieuszkodzona   

31.  Pastwiska -uprawa nieuszkodzona   

32.  Seradela na ziarno – uprawa uszkodzona   

33.  Seradela na ziarno – uprawa 
nieuszkodzona 

  

34.  Łubin na ziarno – uprawa uszkodzona   

35.  Łubin na ziarno – uprawa nieuszkodzona   

36.  Łąki – uprawa uszkodzona   

37.  Pastwiska – uprawa uszkodzona   

 
Razem powierzchnia upraw.......................................ha 

 

 

9.  Do wniosku obowiązkowo dołączamy kserokopię wniosku o dopłaty obszarowe za 2019 r. 

 
 
 
 

                                          

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 Kodeksu karnego oświadczam, że 
powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

∗ właściwe zaznaczyć 

 

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

data i czytelny podpis rolnika składającego oświadc
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OŚWIADCZENIE  Nr 1  
o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i 

poniesionych szkodach 
 

 
 
 

Lp.  

 
 

Nazwa gatunku zwierząt 
według grup 
technologicznych 

 

 
Liczba zwierząt 

/szt./ 

Liczba zwierząt padłych 
spowodowanych 

wyłącznie wystąpieniem 
niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego 
/szt./ 

1 2 3 4 

1 Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze   

 Byczki od 1 do 2 lat   

 Jałówki do opasu 2-letnie i starsze   

 Jałówki od 1 do 2 lat   

 Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku   

 Cielęta do opasu poniżej 6 miesięcy   

 Krowy – produkcja mleka*  
  

2 Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   

 Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg**  
  

 Maciory – produkcja prosiąt*  
  

3 Jagnięta   

4 Kozy – produkcja mleka* 
  

 Koźlęta   

5 Konie wg grup technologicznych i 
wartości sprzedaży wg cen rolnika 

  

 

Objaśnienie: 

* - W  protokole  szkód  jest  wyliczana  produkcja  mleka  oraz  produkcja  prosiąt  od  1  szt.  zwierzęcia, w 
związku z tym, należy podać średnią liczbę zwierząt stada podstawowego krów, kóz, macior 
utrzymywanych w gospodarstwie, a nie ilość wytworzonego i sprzedanego produktu w gospodarstwie. 

** - Ilo ść warchlaków należy podać wyłącznie wtedy, jeśli są finalnym produktem sprzedaży. 

W pozostałych grupach zwierząt należy wykazać rzeczywistą ilość zwierząt sprzedanych w ciągu ostatniego 
roku , a nie stan zwierząt w gospodarstwie. 

Jeśli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca, brak wypełnienia kolumny 3 uniemożliwi sporządzenie 
protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 Kodeksu karnego oświadczam, że 
powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

 

............................................................................................
data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie 


