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, oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
Miejscowość, data …………………………………………
1.Wnioskodawca (Imię i Nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Adres zamieszkania wnioskodawcy
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
3.Adres siedziby gosp. rolnego.
………………………………………………………………………………………………………….………………………………
4.Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR …………………………………………………………………..
5. Nr telefonu (Obowiązkowo)
………………………………………………………………………………………………………….………………………………

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
Zwracam się z wnioskiem o dokonanie szacowania strat powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy.

1.Powierzchnia całego gospodarstwa rolnego …………………………….. ha, w tym grunty dzierżawione
…………………………ha (jeśli gospodarstwo jest położone w kilku gminach to należy podać powierzchnie
z wszystkich gmin).
2. Posiadam grunty rolne na terenie gminy:
......................................, o powierzchni ……….…...ha w której wystąpiły szkody - tak

nie

......................................, o powierzchni …………....ha w której wystąpiły szkody - tak

nie

......................................, o powierzchni …………....ha w której wystąpiły szkody - tak

nie

3. Posiadam również grunty rolne na terenie województwa ……………………………………...… w gminie
……………………………………….…..……o powierzchni………….ha.
4. Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk)

wynosi

……………………………… ha.
5.Struktura upraw (każde pole uprawowe danej rośliny, w której wystąpiły szkody należy wpisać jako oddzielną
pozycję, natomiast pola uprawowe danej rośliny które nie uległy uszkodzeniu należy wpisać łącznie jako jedna pozycję),
dotyczy gminy ŻARY:

Rodzaj uprawy
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6.Produkcja zwierzęca (kolumna 2 = kolumna 3):
1
Rodzaj produkcji zwierzęcej

3

2
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7.Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia (właściwe zaznaczyć)

□ TAK
□ NIE
Jeśli TAK to w jakim zakresie (właściwe zaznaczyć)

□ uprawy
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczona

□ zwierzęta
Nazwa

liczba

□ budynki
□ maszyny
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi:
- upraw rolnych ……………………………………zł
- zwierząt gospodarskich …………………………….zł
- środków trwałych …………………………………………zł
9. Czy rolnik zamierza ubiegać się o kredyt na wznowienie produkcji (właściwe zaznaczyć)

□ TAK (jeśli TAK wymienić w jakim banku) ………………………………………………………………………………………………………
□ NIE
Świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 §1 Kodeksu Karnego o składanie fałszywych zeznań oświadczam, że
powyższe dane są zgodne z prawdą .

…………………………………….
podpis

UWAGA! Należy zapoznać się z poniższą treścią i podpisać.

Zał. do wniosku producenta rolnego
o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego…………………………………..
Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

………………………………
Data i czytelny podpis rolnika
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że administratorem danych osobowych
zawartych we wniosku jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia przez Komisję powołaną przez Wojewodę Lubuskiego
protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego, będącego podstawą ubiegania się
o pomoc finansową ze środków publicznych.
Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Wojewoda Lubuski jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
podmiotom oraz organom uprawnionym
do otrzymania od Wojewody Lubuskiego danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych
osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z RODO, przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Dane będą
przechowywane przez okres 5 lat.
W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………
Data i czytelny podpis rolnika

