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) – załącznik do wniosku.
Wójt Gminy Popielów
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: …………………...……………………….......... …………………....
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
4. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności: …………………………………………..
5. Tel. Kontaktowy: …………………………………………..
6. PESEL/ NIP : …………………………………
Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego1 :
Rodzaj
wystąpienia Zaznaczyć
niekorzystnego zjawiska
właściwe
suszy
gradu
deszczu nawalnego
ujemnych
skutków
przezimowania
przymrozków wiosennych

Rodzaj
wystąpienia Zaznaczyć
niekorzystnego zjawiska
właściwe
powodzi
X
huraganu
pioruna
obsunięcia się ziemi
lawiny

co miało miejsce :
a) w dniu 14.10.2020 r.
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 TAK/NIE2;
- potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR TAK/NIE2;
- ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu
Rządowego) TAK/NIE2.
Szkody powstały w:
-

1) uprawach TAK/NIE2

1

właściwe zaznaczyć

2

niewłaściwe skreślić

2) zwierzętach TAK/NIE2

3) środkach trwałych TAK/NIE2

na terenie gmin/y:……………………………………………………………………………….
Oświadczam, że w przypadku wystąpienia w moim gospodarstwie suszy:
- będę wnioskował o oszacowanie szkód2
- wnioskowałem o oszacowanie szkód2

[TAK/NIE]
[TAK/NIE]

1. Informuję że:
-

-

2.

nie posiadam dokumentacji lub posiadam niepełną dokumentację potwierdzającą wielkość
prowadzonej produkcji rolnej (wyliczenie szkody będzie dokonane na podstawie danych
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu
Badawczego) TAK/NIE2;
posiadam własne dane rachunkowe lub dokumenty potwierdzające wielkość prowadzonej
produkcji rolnej w moim gospodarstwie / dziale specjalnej produkcji rolnej (kompletne dane
w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej) TAK/NIE2
stosowne dokumenty przedstawiam komisji

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia
obejmującą co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co
najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej [TAK/NIE]
…………………………

Jeśli TAK to w jakim zakresie:
-

uprawy TAK/NIE2
Nazwa

-

Powierzchnia ubezpieczona [ha]

zwierzęta TAK/NIE2
Nazwa

-

Liczba

budynki TAK/NIE2
maszyny TAK/NIE2

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi:
-

upraw rolnych ………………………………………………zł
zwierząt gospodarskich …………………………………….zł
ryb …………………………………………………………….zł
środków trwałych ……………………………………………zł

2

3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:
.................................................o powierzchni………ha.
………………………………… o powierzchni ………. Ha
Oświadczam, że:
1) jestem

posiadaczem

gospodarstwa

rolnego/działu

specjalnego

produkcji

rolnej

o powierzchni ogółem ……………………. ha, w tym:



użytków rolnych ...............................ha;



pozostałych gruntów (odłogowanych, zajętych pod zabudowę, nieużytków). ………….. ha;

2) jestem/nie jestemi) dzierżawcąii) użytków rolnych o powierzchni ............................. ha;
3) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR) …………………………………………ha;
4) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za
poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (DZ.U. z 2017 poz. 2204).

Wniosek należy wypełnić czytelnie, ponieważ nieczytelne dane mogą uniemożliwić uzyskanie
pomocy.
Brak wypełnienia wszystkich danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych
i wniosek zostanie zwrócony.

.................................................
Miejscowość i data:

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

W załącznikach do wniosku 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, a w kolumnie nr 4 wpisać 0%;
Należy wymienić uszkodzone środki trwałe spośród: budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, drzewa
i krzewy; w przypadku drzew i krzewów należy podać wiek nasadzeń. Nie dotyczy budynków
mieszkalnych.
Dzierżawa w okresie wieloletnim – umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i trwająca co
najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w
sposób niebudzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania
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Załącznik do wniosku nr 1
Tabela 1
Dla potrzeb protokołu szacowania szkód każde pole uprawowe danej rośliny, w której wystąpiły
szkody należy wpisać jako oddzielną pozycję. Pozostałe pola które nie uległy uszkodzeniu należy
wpisać łącznie jako jedną pozycję.
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki, itp.)

Lp.

Nazwa uprawy

1.
I.
1.
2.
3.

2.
Użytki zielone:
Łąki
Pastwiska

II.
1.
2.
3.
4.

Zboża jare:
Pszenica
Jęczmień
Owies
Pszenżyto
Mieszanka
(jaka)

5.

Nr działek
ewidencyjnych

Powierzchnia
całkowita
prowadzonych
upraw [ha]
3.

Szacunk
owy
% strat

Powierzchnia
uszkodzona

4.

5.

zbożowa

III.
1.
2.
3.
4.

Zboża ozime:
Pszenica
Pszenżyto
Jęczmień
Żyto

IV.
1.
2.
3.

Okopowe:
Ziemniaki
Buraki pastewne
Buraki cukrowe

V.
1.
2.

Uprawy sadownicze:
Jabłonie
.
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Lp.

Nazwa uprawy

Nr działek
ewidencyjnych

Powierzchnia
całkowita
prowadzonych
upraw [ha]

Szacunk
owy
% strat

Powierzchnia
uszkodzona

x

x

VI

Oleiste:
1. Rzepak ozimy
2.
VII
Rośliny pastewne:
1. Koniczyna na zielonkę
2. Lucerna na zielonkę
3. Kukurydza na zielonkę
4.
VIII

IX
1.
2.
3.
4.
X
1.
2.
XI.

Inne uprawy:
Kukurydza na ziarno
1
Plantacje owoców
miękkich:
Truskawka

Uprawy pod folią:

Pozostałe
uprawy/użytki
rolne/ugory:

1.
2.
Razem
1. Koszty

nieponiesione

w

związku

z

wystąpieniem

szkód

[zł]:

………………………………………………………………………………………………….
Koszty nieponiesione z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych to koszty związane z uprawą,
których rolnik z powodu wystąpienia szkody nie poniósł. Są to oszczędności na kosztach produkcji
związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej
dawce nawożenia, oszczędności na kosztach zbioru, paliwie itp.
Jeśli nie występują należy wpisać „0”.
2. Koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku szkody [zł]:
……………………………………………………………………………………………………
Koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku szkody to koszty, poniesione dodatkowo,
nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki,
koszty na dodatkowe uporządkowanie pola, koszty związane z zakupem sadzonek truskawek lub
innych roślin o okresie użytkowania 2-5 lat oraz pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu
paszowego w gospodarstwie rolnym. Należy pamiętać, że ilość nabytych pasz nie może przekroczyć
ilości pasz nie wyprodukowanych w gospodarstwie. Jeśli nie występują należy wpisać „0”.
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Załącznik do wniosku numer 2
Tabela 2
Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt (stan z początku roku kalendarzowego)
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Rodzaj i ilość zwierząt w gospodarstwie (średnia roczna produkcja):
NAZWA
ILOŚĆ [szt.]
ILOŚĆ
UTRACONA
[szt.]
Byki do opasu, wolec 2-letnie i starszy
Jałówki do opasu 2 letnie i starsze
Byczki od 1 do 2 lat
Jałówki od 1 do 2 lat
Cielęta od 6 miesiąca do 1 roku
Cielęta do opasu poniżej 6 miesiąca
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki do opasu o wadze od 20 kg do 50 kg
Prosięta od 1 maciory
Mleko krowie
Jaja wylęgowe kurze (wpisać liczbę kur)
Jaja konsumpcyjne kurze (wpisać liczbę kur)
Wełna surowa i przetworzona owcza (wpisać liczbę
owiec)
Miód pszczeli (wpisać liczbę rodzin pszczelich)
Pozostałe produkty pszczelarskie (wpisać liczbę
rodzin pszczelich)
Wysokość szkód w produkcji zwierzęcej:
- Koszty nieponiesione w związku z wystąpieniem szkód (zł): …………………………………….
- Koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku szkody (zł): ………………………
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Załącznik do wniosku numer 3
SZKODY W ŚRODKACH TRWAŁYCH:
Wykaz uszkodzonych środków trwałych

Lp.

Rodzaj środka trwałego, w którym
wystąpiły straty

1.

2.

Liczba
uszkodzonych
środków
trwałych [szt.]
3.

Cena sztuki
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Razem

x
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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 dn. 29.05.2018r.
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…………………
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