
                                                     

 

( miejscowość i data) 

Imię i nazwisko:  ..............................................                               ……………………….. 

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

numer telefonu:  ..............................................                                                                          

Nr ewidencyjny gospodarstwa rolnego nadany przez ARiMR: ………………………..………… 

Wniosek o oszacowanie szkód Urząd Gminy Kawęczyn 
 

Proszę o oszacowanie szkód powstałych w wyniku GRADOBICIA w niżej wymienionych 

uprawach na terenie Gminy Kawęczyn. 

WAŻNE: (należy wykazać wszystkie uprawy jakie zostały podane do ARiMR, 

również te, w których nie wystąpiły szkody; w takim przypadku w kolumnie 

„stopień szkód - utrata plonu (%)" należy wpisać zero). 

Lp

. 

Rodzaj uprawy  

(z wyszczególnieniem 

wszystkich zbóż jarych 

 i ozimych) 

Powierzchnia 

(ha)  

 

Stopień  

szkód - utrata 

plonu (%) 

Miejsce 

położenia  

(nr działki, 

miejscowość) 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Razem (uprawy)   

NALEŻY WYPEŁNIĆ KOLEJNE STRONY 



                                                     

 

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

Kawęczyn prowadzona jest towarowa predykcja zwierzęca? 

□TAK □ NIE 

Jeśli TAK, należy obowiązkowo wypełnić oświadczenie dotyczące produkcji 

towarowej zwierząt 

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

□ TAK □ NIE * 

Jeśli TAK, to w jakich?  .................................. Ilość……

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

Powierzchnia gospodarstwa ogółem: ……….. ha, w tym w gminie Kawęczyn : 

grunty-orne, ......... ha w tym dzierżawione  ........... ha 

trwałe użytki zielone, ........ ha w tym dzierżawione  ........... ha 

plantacje wieloletnie:  ....... ha w tym dzierżawione  ........... ha 

lasy: ............ ha w tym dzierżawione  ........... ha 

nieużytki: ............ ha w tym dzierżawione  ........... ha 

pozostałe (m.in. zabudowania): .... ha w tym dzierżawione  .......... ha 

3. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego 

ubezpieczenia? 

□TAK □ NIE * 

Jeśli TAK, to w jakim zakresie: 

- uprawy ........................................................................................................  

- zwierzęta .....................................................................................................  

- budynki .......................................................................................................  

- maszyny ......................................................................................................  

4. Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie? 

□ TAK □ NIE * 



                                                     

 

Jeśli TAK, to w jakiej wysokości? ....................................  zł. 

5. Właściciel gospodarstwa oświadcza. że zamierza korzystać z kredytu na 

wznowienie produkcji 

□ TAK □NIE 

- w banku ...................................................................................  

…………………………………………………………………………………. 
( data i podpis Wnioskodawcy ) 

 

 

 

 

 

 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

 

 



                                                     

 

OŚWIADCZENIE dotyczące produkcji towarowej zwierząt 

Oświadczam, po zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej, że posiadam/nie 

posiadam" dokumenty (np. ewidencja rachunkowa, rejestry VAT. umowy kupna-sprzedaży) 

potwierdzające dane zawarte w kolumnie 4, 5 i 6 poniższej tabeli: 

L

p. 

Nazwa 

gatunku/produktu 

Rzeczywista 

lub 

prognozowan

a liczba 

zwierząt w 

roku szkody 

przed jej 

wystąpieniem 

(szt.) 

Średnia 

roczna 

wydajność z 

3 ostatnich 

lat w 

okresie 5- 

letnim 

poprzedzają

cym rok 

wystąpienia 

szkody z 

pominięciem 

roku o 

najniższej i 

najwyższej 

produkcji ( 

szt. kg. tys. 

litrów/sz

t.) 

Średnia cena 

sprzedaży z 3 

ostatnich lat 

w okresie 5 - 

letnim 

poprzedzający

m rok 

wystąpienia 

szkody z 

pominięciem 

roku o 

najniższej i 

najwyższej 

produkcji ( 

zł/szt., kg, 

tys, litrów) 

Uzyskana lub 

prognozowana 

cena sprzedaży w 

roku wystąpienia 

szkody ( zł/szt., 

kg, tys. litrów)** 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

*Niepotrzebne skreślić 

** Cenę uzyskaną podaje się Jeżeli dokonano sprzedaży przed datą szacowania. Cenę 

prognozowaną wpisuje się z Zawartych umów kontraktacyjnych. W pozostałych przypadkach-

wpisuje się dane statystyczne z województwa wielkopolskiego. 

 

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

Data i podpis rolnika składającego oświadczenie 

 

 



                                                     

 

UWAGA!! 

WYPEŁNIENIE KOLUMNY 2 i 3 JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM DO PRAWIDŁOWEGO 

OSZACOWANIA ZAKRESU I WYSOKOŚCI SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM. 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej: Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustaw/ 

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, elektronicznego 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. Tej samej karze podlega, kto 

wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji 

mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia 

finansowego, określonego w § lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego 

korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. § 3. Nie podlega karze, kto przed 

wszczęciem postępowania karnego-dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego 

lub instrumentu' płatniczego, określonych w-§ 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia 

publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

Załączniki do wniosku. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, ……………………………………………………………………… (imię i nazwisko), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, 

adres zamieszkania, numer identyfikacyjny producenta, numer telefonu, w celu oszacowania 

szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne i sporządzenia protokołu 

oszacowania szkód, umożliwiającego ubieganie się o pomoc ze środków publicznych.  

Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi 

prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili. 

Zapoznałem/zapoznałam się z poniższą Informacją o prywatności dotyczącą przetwarzania 

moich danych. 

………………….………………………………..……………………... 

(miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek) 

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 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, 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 lub właściwą Komisją do szacowania zakresu i wysokości szkód w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. 

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

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej zgłoszonej szkody i 

sporządzenia protokołu oszacowania szkód, umożliwiającego ubieganie się o pomoc ze środków 

publicznych, 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.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO.  

Właściwy Zespół Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu 

sporządzenia protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód.  

Wojewoda Wielkopolski będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie weryfikacji 

protokołów, a w przypadku szkód przekraczających 30% średniej rocznej produkcji rolnej, w 

celu dokonania adnotacji na protokole przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

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

mogą być udostępniane innym podmiotom, 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 oraz otrzymania ich kopii, do 

sprostowania danych, do usunięcia danych, do przenoszenia danych, do ograniczenia 

przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia 



                                                     

 

zgody, o której mowa w pkt 3, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, a tym samym ubieganie się o pomoc ze środków publicznych. 

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

poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kawęczyn reprezentowana przez 

Wójta Gminy. Kontakt: listownie: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą dostępną na stronie BIP Gminy Kawęczyn, telefonicznie: 63 288 59 10 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących 

danych osobowych  

z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@kaweczyn.pl  

3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzamy dane w celu przyjęcia wniosku i przekazania 

do Wojewody Wielkopolskiego celem oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie 

rolnym, sporządzenia protokołu oszacowania szkód, umożliwiającego ubieganie się o pomoc ze 

środków publicznych Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których 

mowa w pkt 3 Państwa dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i 

procedur oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także 

inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych. 

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji 

zadań Administratora wskazanych powyżej zgodnie z wymogami przepisów prawa, a następnie 

- zgodnie  

z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji 

dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej;   

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)   

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest 

obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.  



                                                     

 

8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od 

osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo 

od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub 

działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania. 

9. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn oraz w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 

…………………………………………………. 

Data, imię i nazwisko czytelnie. 


	Wniosek o oszacowanie szkód Urząd Gminy Kawęczyn

