
  

URZĄD GMINY 

KOTLIN 

           

WNIOSEK1) O OSZACOWANIE SZKÓD 

 

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

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

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

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

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

4. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y: ................................................................. 

5. Posiadam grunty rolne również na terenie województwa: …….............................................. 

6.NUMER  IDENTYFIKACYJNY GOSPODARSTWA: 

7. NUMER TELEFONU …………………………………... 

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym 

 w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego2) : 

1) suszy    6) powodzi    

2) gradu    7) huraganu    

3) deszczu nawalnego    8) pioruna    

4) ujemnych skutków przezimowania    9) obsunięcia się ziemi  

5) przymrozków wiosennych    10) lawiny    
 

co miało miejsce 3): 

a) w dniu    (w przypadku suszy należy wpisać datę złożenia wniosku) 

 

8.Szkody powstały w 3):  

1) uprawach     2) zwierzętach         3) środkach trwałych    

Na terenie gmin/y:………………………………………………………………………………. 

9.Czy producent zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia  

1) NIE         2) TAK       

Jeżeli tak to w jakim zakresie: 

1) uprawy     2) zwierzęta         3) budynki             4) maszyny      

 

 

                                                 
1) wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie poszkodowanego gospodarstwa,   
2) właściwe zaznaczyć; 
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Tabela 1 

Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki, lasy itp.) 

Lp. 
Nazwa 

uprawy3) 

Powierzchnia 

całkowita 

prowadzonych 

upraw [ha]  

Szacunkowy  

%  Strat 
Klasa gleby Gmina4) 

1.  2. 3. 4. 5. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                 
3) Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie w roku szacowania (gospodarstwo własne i/lub 

dzierżawione), niezależnie od poziomu szkód. W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją również 

uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, a w kolumnie nr 4 wpisać 0%; 
4) Należy podać miejsce położenia. 
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 Razem    

 

 

 

Tabela 2 

Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt 
 

                                                 
5) Należy podać wszystkie zwierzęta utrzymywane w roku szacowania, niezależnie od poziomu strat z   

określeniem wieku i wagi zwierząt; 
6) Należy podać miejsce utrzymywania zwierząt. 

Lp. 
Nazwa gatunku zwierząt gospodarskich  

z uwzględnieniem wieku i wagi5) 

Liczba  

utrzymywanych  

zwierząt [szt.] 

Liczba 

utraconych 

zwierząt [szt.] 

Gmina6) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Razem   x 
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Oświadczam, że: 

1) jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego/działu specjalnego produkcji rolnej10)  

o powierzchni ogółem …………………….   ha, w tym:  

• użytków rolnych  ...............................ha;   

• pozostałych gruntów (odłogowanych, zajętych pod zabudowę, nieużytków). ………….. ha;  

2) jestem/nie jestem7) dzierżawcą8) użytków rolnych o powierzchni ............................. ha;  

3) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty 

ARiMR) - …………………………………………ha; 

4) jestem rolnikiem/co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem10) w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym 

rolników (KRUS);     tak/nie 

5) przed dniem powstania szkód zawarłem/nie zawarłem10) umowę ubezpieczenia upraw 

rolnych lub umowę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich obejmującą ochroną 

ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk  

i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich; tak/nie 

6) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.). 9) 

 

 

 

Miejscowość .......................................................              Data:.............................................  

 

 

Czytelny podpis producenta rolnego: ..................................................................................... 

 

                                                 
7) Niepotrzebne skreślić; 
8) Dzierżawa w okresie wieloletnim – umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i trwająca co 

najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób 

niebudzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. 
9) ,,art. 297 §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.” 
10) niepotrzebne skreślić; 

 

 
 

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/informacja_o_prywatnosci_-_protokoly_szkod_0.pdf#page=1
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INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

 

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 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. 

 

mailto:wuw@poznan.uw.gov.pl
mailto:iod@poznan.uw.gov.pl

