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URZĄD GMINY  

w Pakosławiu 

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 

 

Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego t.j. …………………………………………………., 

co miało miejsce w dniu ........................................  

 

Informuję, że składam wnioski /nie składam wniosków* o oszacowanie szkód przez komisje na 

terenach innych gmin
1
 t.j. ………………………………………………………………………….. 

 

I. Dane producenta rolnego 

1. Imię i nazwisko producenta rolnego: ............................................................................................... 

2. Adres i miejsce zamieszkania / siedziby / położenia gospodarstwa producenta rolnego:      

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

3. Gmina: ……………………………………………………………………………………………... 

4. Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa (ARiMR): ............................................................................ 

5. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………….. 

 

II. Powierzchnie w gospodarstwie rolnym 

1.  Całkowita powierzchnia upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których w danym 

roku przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatność 

w ramach wsparcia bezpośredniego - o ile został złożony, bez uwzględnienia ugorów, 

odłogów, nieużytków) wynosi ……………………… ha,  

w tym powierzchnia: 

a) upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód bez łąk i pastwisk (TUZ) ……………………….. ha,  

b) upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód bez użytków zielonych (UZ) ………………….... ha, 

c) upraw dotkniętych zjawiskiem ………………................... ha. 

 

*niewłaściwe skreślić 
1 Producent rolny może złożyć wnioski o oszacowanie szkód we wszystkich gminach, w których posiada grunty, na które pobiera 

dopłaty. Jeśli rolnik składa takie wnioski, powinien wymienić w jakich gminach.  

Jeśli rolnik zadeklaruje, iż nie składa wniosku o oszacowanie szkód przez komisje na terenach innych gmin, w tabeli Szkody 

w produkcji roślinnej powinien wykazać posiadaną powierzchnię użytków rolnych położonych na terenie wszystkich gmin, 

zaznaczając, że na terenie innej gminy nie poniósł szkód (wpisać 0 % strat). W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku 

gminach, komisja w gminie właściwej ze względu na siedzibę gospodarstwa, sporządza jeden zbiorczy protokół szkód dla całego 

gospodarstwa na podstawie protokołów z części gospodarstwa, sporządzonych przez komisje z innych gmin. 

 

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI). 

2. W niniejszym wniosku należy bezwzględnie zachować zgodność danych zawartych we wniosku składanym 

do ARiMR  o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok (dot. producentów rolnych korzystających 

z płatności obszarowych) oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji 

i Rejestracji Zwierząt. 

3. W przypadku poniesienia szkód na terenie więcej niż jednej gminy, poszkodowany składa właściwy, 

obowiązujący wniosek o oszacowanie szkód do każdej z tych gmin.  

(UWAGA! w każdym województwie obowiązują inne formularze wniosku). 
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2. Całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego (łącznie z zabudowaniami, nieużytkami, 

lasami itp.) wynosi ………………. ha, w tym w Gminie Pakosław ………………. ha. 

 

3. Czy producent rolny posiada grunty rolne na terenie innych gmin? 

TAK / NIE* 

Jeśli „TAK”, to  w jakich? 

Gmina ………………………………..  ilość ha: ……………………. 

Gmina ………………………………..  ilość ha: ……………………. 

Gmina ………………………………..  ilość ha: ……………………. 

Gmina ………………………………..  ilość ha: ……………………. 

Gmina ………………………………..  ilość ha: ……………………. 

III. Dane dotyczące ubezpieczenia 

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

TAK / NIE* 

Jeśli „TAK”, to w jakim zakresie?  Właściwe zaznaczyć  : 

       □ uprawy       

nazwa ……………………………........   powierzchnia uprawy ………………… 

nazwa …………………………………   powierzchnia uprawy ………………… 

nazwa …………………………………   powierzchnia uprawy ………………… 

nazwa …………………………………   powierzchnia uprawy ………………… 

nazwa …………………………………   powierzchnia uprawy ………………… 

nazwa …………………………………   powierzchnia uprawy ………………… 

nazwa …………………………………   powierzchnia uprawy ………………… 

nazwa …………………………………   powierzchnia uprawy ………………… 

nazwa …………………………………   powierzchnia uprawy ………………… 

       □ zwierzęta   

nazwa …………………………………  liczba ……………… 

nazwa …………………………………  liczba ……………… 

nazwa …………………………………  liczba ……………… 

nazwa …………………………………  liczba ……………… 

nazwa …………………………………  liczba ……………… 

       □ budynki      

       □ maszyny  

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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2.  Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt 

gospodarskich, ryb, środków trwałych wynosi:  

upraw rolnych   ……………………. zł 

zwierząt gospodarskich  ……………………. zł  

ryb    ……………………. zł 

środków trwałych  ……………………. zł  

IV. Szkody w produkcji roślinnej  

Lp. Rodzaj uprawy
2
 

Powierzchnia uprawy
3 

[ha] 
% strat 

Koszty poniesione z powodu niezebrania 

plonów w wyniku szkód łącznie 

[zł] 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
2  Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w roku szacowania, niezależnie od poziomu szkód.   

   W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie    nr 3, a w kolumnie nr 4 wpisać 0%. 
3
 Łączyć można pola uprawowe danej rośliny jeżeli % szkód na nich jest taki sam oraz pola uprawowe danej rośliny, które nie uległy uszkodzeniu. 
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V. Szkody w produkcji zwierzęcej towarowej 

1. Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, na terenie Gminy 

Pakosław prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca? 

TAK / NIE* 

Jeśli „TAK”, to przedstawia się następująco: 

 

Lp. 

Nazwa gatunku / produktu 

(wszystkie) 

Średnia roczna 

produkcja zwierzęca 

[liczba zwierząt - 

dt/kg/szt.] 

Produkcja zwierzęca  

w roku wystąpienia szkód  
(z uwzględnieniem spadku produkcji spowodowanej padnięciem 

zwierząt w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego – w przypadku braku padłych zwierząt 

kol.3=kol.4) 

[liczba zwierząt - dt/kg/szt.] 

1. 2. 3. 4. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

VI. Szkody w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe 

1. Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, na terenie Gminy 

Pakosław wystąpiły szkody w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe? 

TAK / NIE* 

l.p. 

Rodzaj zwierząt gospodarskich stada 

podstawowego 

[opis szkody] 

Liczba 

zwierząt  

[szt.] 

Nr identyfikacyjny 

zwierzęcia lub nr stada  

(dotyczy zwierząt objętych 

systemem IRZ) 

Wysokość szkód 

[zł] 

     

     

     

 

l.p. 
Rodzaj budynków i budowli służących do produkcji rolnej  

[opis szkody] 
Wysokość szkód  

[zł] 
   

   

   

   

   
 

l.p. 
Rodzaj maszyn i narzędzi służących do produkcji rolnej  

[opis szkody] 
Wysokość szkód  

[zł] 

   

   

   

   

   
*niepotrzebne skreślić 
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VII. Oświadczenie i zgoda producenta rolnego 
 

1. 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. z 2018, poz. 1600, z późn. zm.). 
 

Art. 297 § 1: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej 

podobną działalność 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 poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony 

cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 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”. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) dla celów 

wydawania Opinii Wojewody o zakresie i wysokości szkód powstałych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
 

VIII. Informacja o prywatności 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy 

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl oraz 

właściwa Komisja do szacowania zakresu i wysokości 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. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania zakresu i wysokości szkód 

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej zgłoszonej szkody, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 

celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do 

ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zrealizowania celu, o którym 

mowa w pkt 3, i wynika z przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Pani/Pana dane nie będą  poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 
Miejscowość: .............................. Data: ............................... 

 

................................................... 
       (czytelny podpis) 

mailto:wuw@poznan.uw.gov.pl
mailto:iod@poznan.uw.gov.pl

