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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) 

 

Komisja ds. szacowania strat 

spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego 

zjawiska atmosferycznego  w Gminie Sośno 
……………………………………………………… 

(miejscowość i data) 

  
...................................................................................                   

(imię i nazwisko) 

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 

 
❖ ROLNIK WYPEŁNIA ORAZ PARAFUJE WSZYSTKIE STRONY WNIOSKU. 

INFORMACJE DOT. WNIOSKU MOŻNA UZYSKĆ W URZĘDZIE GMINY SOSNO POKÓJ 19 LUB 

POD NR. TEL. 52 389 01 19, 52 389 01 10 

❖ WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 

❖ DANE DOTYCZĄCE ZASIEWÓW MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z DANYMI PODAWANYMI 

WE WNIOSKACH SKŁADANYCH DO ARiMR O PRZYZNANIE DOPŁAT 

BEZPOŚREDNICH. 

❖ DO WNIOSKU O OSZACOWANIE STRAT NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ WNIOSKU 

O DOPŁATY OBSZAROWE oraz DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAKUP PASZ 

PO 23 LIPCA 2019 r. 

❖ PRODUCENT ROLNY PROWADZĄCY PRODUKCJĘ ZWIERZĘCĄ WYPEŁNIA TABELĘ 

DOT. HODOWLI ZWIERZĄT NAWET, GDY NIE BYŁO W NIEJ STRAT 

 

UWAGA: WNIOSKI NIEKOMPLETNE, NIECZYTELNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE 

 

Proszę o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym  w gminie 

……………………………... 
 

1. Adres i miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………. 

 

2. Adres gospodarstwa rolnego 

………………………………………………………………………... 

 

3. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR: 

......................................................... 

 

4. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………… 

 

5. Szkody zostały spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym*: 

susza □   

które wystąpiło w okresie od dnia 21 maja 2019r. do dnia 20 lipca 2019r. 
 

6. W bieżącym roku produkcyjnym dokonano / nie dokonano** oszacowania szkód w 

gospodarstwie rolnym powstałych na skutek działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

 

7. Powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach 

wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony) wynosi  ………………………… ha, 

______________________________________ 

* wybrać właściwe 

** niepotrzebne skreślić 
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Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej 

 

L.p. 
Nazwa uprawy w roku, w którym 

wystąpiły szkody  
Powierzchnia  

całej uprawy (ha)  

Powierzchnia 
uprawy na której 

odnotowano 
straty (ha) 

Straty 
[%] 

Gmina 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

RAZEM     
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Tabela 2. Szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej towarowej 

 

L.p. Wyszczególnienie 
Średnioroczna 
liczba zwierząt 

z 3 lat [szt] 

Liczba zwierząt 
w roku wystą-
pienia szkód 

[szt.] 

1. Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze     

2. Jałówki do opasu 2-letnie i starsze     

3. Byczki od 1 do 2 lat     

4. Jałówki od 1 do 2 lat     

5. Cielęta od 6 mies. do 1 roku     

6. Cielęta do opasu poniżej 6 mies.     

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 do opasu o wadze od 20 do 50 kg     

13. Prosięta od 1 maciory     

14. Brojlery kurze 2 tyg. i starsze     

15. Gęsi młode     

16. Kaczki młode     

17. Indyki młode     

18. Mleko krowie ( liczba krów )     

19. Mleko owcze ( liczba owiec )     

20. Mleko kozie ( liczba kóz )     

21. Jaja wylęgowe kurze     

22. Jaja wylęgowe pozostałe     

23. Jaja konsumpcyjne kurze     

24. Wełna surowa i przetworzona owcza     

25. Miód pszczeli     

26. Pozostałe produkty pszczelarskie     

RAZEM     

 

 

 

9. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia? 

 □ NIE 

 □ TAK  Jeżeli tak to w jakim zakresie :   

  

□   uprawy 

Nazwa Powierzchnia ubezpieczona 
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□   zwierzęta  

Nazwa Liczba 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ubezpieczenie maszyn      Tak / Nie (zakreślić prawidłowe) 

Ubezpieczenie budynków  Tak / Nie (zakreślić prawidłowe) 

          

10. Czy rolnik posiada grunty w innych gminach?     

 □ NIE 

 □ TAK  Jeżeli tak, wymienić w jakich : ………………………………………………….  

11.Czy uwzględnione zostały szkody z innej gminy 

 □ NIE 

 □ TAK  Jeżeli tak, wymienić z jakiej : …………………………………………………….   

Ponadto oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń 

wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  

(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)1) 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Sośno z siedzibą przy ul. Nowa 1, w Sośnie (kod 

pocztowy: 89-412), tel.: 52 389 01 33, adres e-mail: iod@sosno.pl 

2. Celem zbierania danych jest sporządzenie protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w 

gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego 

zjawiska atmosferycznego – susza. 

3. Rolnikowi/producentowi rolnemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do sporządzenia protokołu sporządzenie protokołu 

oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 

spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - susza. 

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie będzie możliwe sporządzenie  protokołu. 

5. Dane udostępnione przez rolnika/producenta rolnego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez rolnika/producenta rolnego nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od początku roku następującego po 

roku, w którym protokół o szacowani strat został sporządzony. 

 

 

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

             miejscowość, data          czytelny podpis producenta rolnego 

                                                 
1) ,,art. 297 §1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną dzia-

łalność 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 poręcze-

nia 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 nie-

rzetelne, 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.” 

 


