
 

 

 

 

 

 
Wnioskodawca:  
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………  

Wniosek o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym                 

i działach specjalnych produkcji rolnej 
 

Ja ………………………………………… zgłaszam następujące szkody w gospodarstwie rolnym 
          (imię i nazwisko) 

.........................................................................................spowodowane niekorzystnymi zjawiskami  
                            (adres gospodarstwa) 

 atmosferycznymi w 2020 roku przez GRAD/ZALANIA 
          

Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARiMR) ……………………………………………….... 
 

TABELA 1 – uprawy rolne (wszystkie uprawy, również nieuszkodzone, zgodnie z danymi zawartymi 

we wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARiMR, należy wskazać wszystkie uprawy i grunty 

również na terenie innych gmin) 

L.p. 

Nazwa uprawy (wymienić wszystkie 

uprawy w całym gospodarstwie rolnym 

osobno dla każdej z działek, niezależnie 

od poziomu szkód, zgodnie z 

wnioskiem o płatności obszarowe) 

Pow. uprawy  

w roku,  

w którym 

wystąpiły 

szkody 

(ha) 

Szacunkowa 

wysokość 

straty  

(%) 

Czy dana 

uprawa 

została 

zlikwidowana 

(przeorana) 

Miejscowość i nr 

ewid. działki 

(należy podać 

również działki 

zlokalizowane w 

innych gminach) 

Przeznaczenie 

plonu na paszę 

dla zwierząt 

(%) 

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.       

Razem  X X X X 

Zarejestrowano:  
……………………………………………………….. 

miejscowość, data   
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 

ul. Słowackiego 12 
87 – 700 Aleksandrów Kujawski 



 

 

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 w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk) …………………………………….. ha; 

- powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku (np. odnowione sady, uprawy wieloletnie, ugory) 

…………………………………………..…… ha; 

- powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem wynosi …………………………….…. ha, tj. …………….……. % 

ogólnej powierzchni upraw w roku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego: ……………………………………………………………….…………. ha. 

TABELA 2 – zwierzęta gospodarskie 

L.p. 
Nazwa gatunku zwierzęcia w gospodarstwie 

rolnym 

Produkcja zwierzęca towarowa – ilość sprzedanych sztuk w 

poszczególnych latach 

2018 2019 2020 

1. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej    
2. Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg    
3. Prosięta od 1 maciory    
4. Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze    
5. Jałówki do opasu 2-letnie i starsze    
6. Byczki od 1 do 2 lat    
7. Jałówki od 1 do 2 lat    
8. Cielęta od 6 mies. do 1 roku    
9. Cielęta do opasu poniżej 6 mies.    
10. Konie    
11. Drób    
12. Mleko (w tys. litrów)    
13. (inne)    

 

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia (właściwe zaznacz - X) 

□   NIE     

□   TAK     

 

Jeżeli tak to w jakim zakresie : (właściwe zaznacz - X)  

□   uprawy       

Nazwa Powierzchnia ubezpieczona (ha) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

□   zwierzęta       

□   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  

 



 

   

Czy rolnik posiada grunty w innych gminach    (właściwe zaznacz - X)    

□  NIE          

□  TAK (jeśli tak wymienić w jakich?) …………………………………………………………………… 

    
           

We wniosku uwzględnione zostały szkody z innej gminy    (właściwe zaznacz - X)     

□  NIE          

□  TAK (jeśli tak wymienić z jakiej) ………………………………………………………………………… 

   

We wniosku uwzględnione zostały szkody z innego województwa oszacowane przez komisję powołaną przez 

Wojewodę  

 (właściwe zaznacz - X)     

□  NIE          

□  TAK            

oszacowane przez Komisję powołaną przez Wojewodę ………………..………………………..  z protokołu nr 

…………………. 

 

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: (właściwe 

zaznacz - X) 

□  NIE          

□  TAK   

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że wnioskował lub zamierza wnioskować w roku bieżącym o szacowanie 

szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy: (właściwe zaznacz - X) 

□  NIE          

□  TAK   

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyliczenie wysokości obniżenia dochodu z użyciem danych opracowanych 

przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Aktualny Wniosek o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego 

2. Obowiązek informacyjny; 
 

 

* Informacja 

1. O powołanie komisji do Wojewody występuje Wójt Gminy po rozpoznaniu zakresu szkód, a także na podstawie informacji 

zawartych w pisemnych wnioskach producentów rolnych złożonych w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie 

gruntów. 

2. W przypadku posiadania przez rolnika gruntów na obszarze kilku gmin, komisje powołane przez wojewodę dokonują 

oszacowania szkód w swoim zasięgu terytorialnym. Protokół całkowity, będący podsumowaniem poszczególnych średnich 

wartości i obliczeniem całości szkód – sporządza komisja gminna powołana przez Wojewodę właściwa ze względu na siedzibę 

gospodarstwa rolnika, na podstawie protokołów indywidualnych cząstkowych, sporządzonych przez komisje w innych gminach. 

(Wniosek o szacowanie szkód w gminie odpowiedniej ze względu na siedzibę gospodarstwa powinien zawierać spis wszystkich 

upraw podanych we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.) 

3. Przy szacowaniu szkód należy podać całość produkcji rolnej w gospodarstwie, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej. 

4. Do szacowania strat w uprawach przyjmuje się, że minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha 

jednolitej uprawy. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

                    (podpis rolnika) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do wniosku o szacowanie szkód powstałych 

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 

 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

Gmina Aleksandrów Kujawski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu 

ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

Inspektorem danych osobowych jest Marcin Brzdęk kontakt e-mail: marcinbrzdek@gmina-aleksandrowkujawski.pl 

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO do celów wynikających z przepisów prawa 

należących do zadań urzędu. W momencie pierwszego kontaktu z pracownikiem merytorycznym zostaniecie Państwo poinformowani o 

szczegółowych celach i przepisach dotyczących danej sprawy.  

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z mocy przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; 

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 

ich ograniczenia; 

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń; 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy 

po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej 

przez tą osobę; 

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

• zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora; 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 

i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą 

jest dzieckiem. 

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze danych osobowych.  

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 

lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

         /-/ Andrzej Olszewski 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 

 


