……………………, dnia……………..
miejscowość

URZĄD GMINY CHODZIEŻ
Ul. NOTECKA 28
64-800 CHODZIEŻ

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
1.

Wnioskodawca (imię i nazwisko) ................................................................................................

2.

Adres zamieszkania wnioskodawcy: ...........................................................................................

3.

Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa: .......................................................................................

4.

Numer telefonu: ...................................................................................
Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego co miało miejsce w dniu ……………………………

Szkody w gospodarstwie rolnym spowodowane przez ( właściwe zaznaczyć)
□ suszę

□

powódź

□

grad

□

huragan

□

deszcz nawalny

□

piorun

□

ujemne skutki przezimowania

□ obsunięcie się ziemi

□

przymrozki wiosenne

□ lawinę

Szkody powstały w (właściwe zaznaczyć):
1) uprawach □

2) zwierzętach □

3) hodowli ryb □

4) środkach trwałych □

Szkody w uprawach
Należy podać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Chodzież , również te, w których nie
wystąpiły szkody.
W przypadku braku szkód w danej uprawie należy wpisać 0 w rubryce stopień szkód - utrata
plonu (%).
Jeżeli rolnik posiada grunty rolne w innych gminach i nie zgłasza tam szkód, to w poniższej
tabeli należy podać również uprawy z innych gmin, a w rubryce stopień szkód – utrata plonu
( % ) wpisać 0.
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do AR i
MR

Rodzaj uprawy
Lp.

(wymienić wszystkie posiadane
uprawy; dla zbóż określić rodzaj
oraz czy są jare czy ozime)

Pow.
uprawy
(ha)

%
strat Stopień
szkód - utrata
plonu (%)

Nr ewid.
działki

Położenie uprawy
(miejscowość

Uwagi.
W przypadku
podawania łąk
należy wpisać
ilość pokosów
tj:
- dwukośne
- trójkośne

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
26
27
28
29
30

Średnia roczna produkcja zwierzęca:
L.

Rodzaj zwierząt gospodarskich

p

stada podstawowego

Średnia roczna ilość sprzedawanych
zwierząt lub ilość macior, od których
sprzedawane są prosięta lub ilość
krów, od których sprzedawane jest
mleko (w szt.)

Liczba zwierząt padłych w wyniku
wystąpienia niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego (w szt.)

1. Krowy mleczne
2. Cielęta do opasu poniżej 6 miesięcy
3. Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
4. Jałówki od 1 do 2 lat
5. Byczki od 1 do 2 lat
6. Byki do opasu, wolce 2-letnie
i starsze

7. Owce 1-roczne i starsze
8. Jagnięta
9. Kozy 1- roczne i starsze
10. Koźlęta
11. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
12. Warchlaki 20-50 kg
13. Prosięta od 1 maciory (szt.)
Rodzaj budynków i budowli w gospodarstwie
L.p
.

Rodzaj budynków i budowli w gospodarstwie

Opis szkody

1.
2.
Oświadczam, że posiadam własne gospodarstwo rolne o pow. ……………………………. ha, w
tym

- grunty orne

……….. ha,

- użytki rolne i pastwiska …………..ha
- nieużytki, ugory itp.

………… ha

W tym:
dzierżawię grunty o łącznej pow.
na terenie gminy

………………………………………… ilość

…………………………… ha

na terenie gminy

………………………………………… ilość

………………………… ha

Posiadam grunty rolne na terenie innych gmin ? Tak/Nie* Jeśli tak, to w jakich gminach:
gmina ………………………….

ilość ha ………………………….

gmina ………………………….

ilość ha ………………………….

gmina ………………………….

ilość ha ………………………….

Rolnik ubezpieczony w KRUS ? Tak/Nie*
Posiadam zawartą umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/NIE*. Jeżeli
tak, to w jakim zakresie (właściwe zaznaczyć):
□ uprawy
Nazwa

Powierzchnia
ubezpieczona

Nazwa

Liczba

□ zwierzęta

□

budynki

□

maszyny

Otrzymałem/am odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb,
środków trwałych (budynków, maszyn): TAK/NIE*. Kwota uzyskanego odszkodowania wynosi:
upraw rolnych
- ........................... ….. zł
zwierząt gospodarskich
- …………………………. zł
środków trwałych (budynków, maszyn) - ..………………………… zł
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu
karnego za poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń.
* odpowiednie podkreślić zaznaczyć lub niepotrzebne skreślić

Miejscowość, data………………………………………………

……………………………………….
/czytelny podpis rolnika/

Ponadto informuję, że w roku bieżącym nie wnioskowałem*/ wnioskowałem
wnioskował/ nie będę wnioskował*

/ będę

o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych

wystąpieniem suszy.

Data…………………………………..

podpis………………………

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Gminy Chodzież, reprezentowany
przez Wójta Gminy Chodzież, z siedzibą ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież, email:
sekretariat@gminachodziez.pl; tel. 0672821608 .
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Chodzież jest Pan Bartosz Pawelczyk;
kontakt email: inspektor@rodo-krp.pl;
3. Zbieranie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO) jest niezbędne
do realizacji przez Gminę i Komisję do szacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie Zarządzenia
Wojewody Wielkopolskiego nr 189/19 z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Dane będą przetwarzane
w celu realizacji zadań komisji w zakresie szacowania strat i sporządzania protokołów
z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
4. Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących przypadkach:
• z uwzględnieniem przepisów prawa,
• w sytuacjach, gdy jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów
administratora,
• za wyraźną zgodą podmiotu, którego dane dotyczą.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych(Dz.U. z 2011r. nr 14 poz. 67).
7. Każdej osobie przysługuje prawo do :
• dostępu do treści swoich danych osobowych
• ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych kiedy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO
9. Podanie danych jest:
• dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Administrator Danych Osobowych
/-/ Kamila Szejner

Miejscowość, data………………………………………………

……………………………………….
/czytelny podpis rolnika/

