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).
W przypadku poniesienia szkód przez poszkodowanego na terenie więcej niż jednej gminy poszkodowany składa właściwy obowiązujący
wniosek o oszacowanie szkód do każdej z gmin (UWAGA – w każdym województwie obowiązują inne formularze wniosku)

URZĄD GMINY
w WĄPIELSKU
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO
ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania
Wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………….
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego (wypełnić, jeżeli adres inny niż adres zamieszkania):.
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
4. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR: ………………..................................….
5. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y: …..................................… o powierzchni …...… ha.
6. PESEL: …...............................................……..

7. Nr tel. ……………………………..............……...

8. Informacje dotyczące ubezpieczenia:
a. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia
TAK/NIE *
b. Jeżeli tak to w jakim zakresie:
⃣ uprawy

⃣ zwierzęta

⃣ budynki

⃣ maszyny

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy, co miało miejsce w dniu 08.08.2019 r.
Szkody powstały w:

⃣

uprawach rolnych i sadowniczych

⃣

zwierzętach

⃣

środkach trwałych

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

* - niepotrzebne skreślić
⃣ - w wybranym polu wstawić „x”
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Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej.
Lp.

Nazwa uprawy

Powierzchnia całkowita
prowadzonych upraw
[ha]

Szacunkowe
straty
(%)

Ubezpieczenie
(TAK/NIE)

Położenie uprawy
- miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ubezpieczenie zostało zawarte w zakresie: (np. grad, deszcze nawalne, ogień itd.)………............................
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Tabela 2. Szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej towarowej.
Lp.

Rodzaj produkcji zwierzęcej

1.
2.
3.

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze
Jałówki do opasu 2-letnie i starsze
Krowy (mleczne)

4.
5.

Byczki od 1 do 2
Jałówki od 1 do 2

6.

Cielęta od 6 msc do 1 roku

7.

Cielęta do opasu poniżej 6 msc

8.
9.
10.
11.

Owce 1 roczne i starsze
Jagnięta
Kozy 1 roczne i starsze
Koźlęta

12.
13.
14.
15.

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg
Lochy
Konie

16.

Inne (jakie?)…………………..

Średnioroczna
liczba zwierząt
z 3 lat (szt.)

Liczba zwierząt
w roku wystąpienia
szkód (szt.)
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Oświadczam, że:
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 upraw dotknięta zjawiskiem wynosi ……………………………… ha.

Miejscowość .......................................................

Data: ..........................................……………………..

Czytelny podpis producenta rolnego: ..................................................................................………………………...
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wąpielsk z siedzibą w Urzędzie Gminy
w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk.
2. Administrator wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Do czasu wyznaczenia Inspektora
pełnienie jego funkcji leży po stronie Administratora. Kontakt w sprawie danych osobowych:
sekretariat@wapielsk.pl , ug@wapielsk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych Gminy Wąpielsk
wynikających z przepisów prawa materialnego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), oraz
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla
organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z póżn. zm.) oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej.
4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom.
Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
6. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.
7. Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania),
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada
Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
8. W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie i zgody, zawsze ma
Pani/Pan prawo takiej zgody nie wyrazić, a W przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej wycofania.
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych
przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych
osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach
niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy
Wąpielsk.

Miejscowość .......................................................

Data: ..........................................……………………..

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