Dane w niniejszym wniosku muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku składanym do ARiMR o
przyznanie jednolitych płatności obszarowych na bieżący rok.

Kędzierzyn-Koźle, dn. …………………………………….
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku suszy.
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: …………………...………………………........……………...……....
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego: …………………………………………………………………..….
4. Nr tel ……………………………….…...
5. Całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego …………..………. ha.
5a. Całkowita powierzchnia upraw rolnych , z których przewidziany jest zbiór plonu (zgodna z wnioskiem o
płatności bezpośrednie), bez ugorów, odłogów i nieużytków ………………………… ha, w tym:
- na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle …………..… ha,
- na terenie gminy: ................................................. powierzchnia …..……ha, województwo …………….……
- na terenie gminy: ................................................. powierzchnia ………ha, województwo ……. ...……..……
…………………………………………………………………………………………………………………………….
5b. Na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle:
- powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód, z wyłączeniem łąk i pastwisk ………..ha,
- powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód, z wyłączeniem użytków zielonych (łąk, pastwisk i
innych uprawy na zielonkę, np. trawy na gruntach ornych ) ………..ha,
- powierzchnia łąk …… ha
- powierzchnia pastwisk …………. ha
- powierzchnia upraw na zielonkę (innych niż łąki i pastwiska, np. trawy na gruntach ornych) ……….. ha
- powierzchnia upraw rolnych dotknięta suszą ………………….…… ha
6. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
……………………………………………………………………………….
7. W bieżącym roku produkcyjnym dokonano/nie dokonano* oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym wynikającym z działania
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego :
1) suszy
2) gradu
3) deszczu nawalnego
4) ujemnych skutków przezimowania
5) przymrozków wiosennych

x

6) powodzi
7) huraganu
8) pioruna
9) obsunięcia się ziemi
10) lawiny

co miało miejsce :
a) w dniu ………………………………………..
b) w okresie od dnia …………………………….… do dnia …………………..……………..
Celem :
ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR
na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej;
potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR;
ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu
Rządowego).
Szkody powstały na terenie gmin/y: Kędzierzyn-Koźle oraz gmin/y ………………………………………..…….

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 i 5, a w kolumnie nr 6 wpisać 0%;

Lp.

Nazwa uprawy
i numery działek uszkodzonych
upraw w gminie K-Koźle

Powierzchnia
całkowita
uprawy – we
wszystkich
gminach
ha

1.

2.

3.

1.
2.

Gmina/y

4.

Powierzchnia
uprawy w
gminie KKoźle
ha
5.

Szacunkowy
% strat w
gminie KKoźle
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Użytki zielone
Łąki
Pastwiska

Rośliny na zielonkę
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zboża jare
Pszenica
Jęczmień
Żyto
Owies
Pszenżyto
Mieszanka zbożowa

7.
8.
Kukurydza na ziarno
9.
Kukurydza na zielonkę
10.

1.
2.
3.
4.
5.

Zboża ozime
Pszenica
Jęczmień
Żyto
Pszenżyto
Mieszanka zbożowa

6.
7.
5.

2

Rzepak
Rzepik

Rośliny strączkowe na ziarno
1.
2.

Okopowe
1.
2.
3.

Ziemniaki
Buraki pastewne
Buraki cukrowe

4.
5.
Drzewa i krzewy owocowe
(plantacje produkcyjne)
1.
2.
3.
4.

Warzywa gruntowe
1.
2.
3.
4.
Plantacje owoców miękkich
1.
2.

Truskawka

3.
4.
Pozostałe uprawy
/ użytki rolne / ugory
1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

3

Raze
m

x

x

uszkodzone uprawy (tylko zboża jare, ozime, rzepak i rzepik) w K-Koźlu i numery działek tych upraw

nazwa uprawy
uszkodzonej

numery działek

osiedle

% strat
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Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt gospodarskich (stan z początku roku kalendarzowego)

Lp.

1.

1.

2.

3.

4.

Nazwa gatunku zwierząt gospodarskich
z uwzględnieniem wieku i płci (pow. 2 lat, 12 lata, poniżej 1 roku, x miesięcy)

2.
Trzoda chlewna – w podziale na klasy
wiekowe (ile mają lat, miesięcy)
Tuczniki …………….……………………….
……………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………..

Liczba
utrzymywany
ch
zwierząt w
roku
wystąpienia
szkody [szt.]
3.

Liczba
padłych
zwierząt w
związku z
wystąpieni
em
szkody[szt
.]
4.

Średnia
roczna liczba
szt. zwierząt
w latach
ubiegłych
(3+4=5)
5.

Bydło opasowe – w podziale na klasy
wiekowe (ile mają miesięcy)
…………….……………………..………..
……………………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..
Krowy mleczne
……………………….……………………..
……………………………………………….
………………………………………………
inne zwierzęta – w podziale na klasy wiekowe
………………………………………………..
……………………………………………….
…………………………………………………

5.
6.
Koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku suszy łącznie (zakup paszy dla bydła tylko
potwierdzony rachunkami – jaka pasza i kwota w zł): - należy załączyć rachunki
1. ………………………………………………………….……………………………………….. zł
2. …………………………………………….……………………………………..……………… zł
3. ……………………………………………….……………………….…………………………. zł
Koszty nieponiesione w związku z wystąpieniem szkód ……………………………………………..………
Oświadczam, że:
1)

przed dniem powstania szkód zawarłem/nie zawarłem* umowę ubezpieczenia następujących
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:
- upraw (jakie, ile ha ) .........……………………………………………………..……………………..ha
- zwierząt: (ile szt.)………………….……………………………………….…………………………sztuk
- budynki (wymienić jakie) …………………………………………………………………………………..
- środków trwałych (maszyny - wymienić jakie) ………………..……………………………………….

2) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za
poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (DZ.U. z 2018 poz. 1025 ze zm.).
Czytelny podpis producenta rolnego: .....................................................................................

* - niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd
Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-82 Opole.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu: iod@opole.uw.gov.pl lub
listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą oszacowania
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, które wystąpiło na terenie Pani/Pana gospodarstwa.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z „Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę
dotyczące ogólnych zasad szacowania 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” z 2019 r.
W przypadku niepodania danych osobowych względem ww. wytycznych, nie będzie możliwe rozpoczęcie
procedury szacowania strat w rolnictwie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania
administracyjnego czy archiwizacji).
7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

Wyrażam zgodę na archiwizowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z powyższą klauzulą.
Wnioskujący o szacowanie strat
……………………………………..
Imię i nazwisko
Data …………..Podpis…………………

* - niepotrzebne skreślić
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