…......................................................................................
Imię i nazwisko producenta rolnego lub nazwa podmiotu

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez UM

…......................................................................................
Adres zamieszkania producenta rolnego
…......................................................................................
Adres siedziby gospodarstwa lub podmiotu
…......................................................................................
numer telefonu kontaktowego
…......................................................................................
numer identyfikacyjny producenta rolnego

Urząd Miejski w Brusach
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

WNIOSEK
o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym,
powstałych w wyniku wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
1. Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez:
suszę
powódź
grad
huragan
deszcz nawalny
piorun
ujemne skutki przezimowania
obsunięcie się ziemi
przymrozki wiosenne
lawinę
co miało miejsce w dniu/dniach ……………………………………………………………….
2. Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodna z wnioskiem o
przyznanie płatności na rok 2019, wynosi ……….………. ha, w tym:
 powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk) ………….....ha,
 powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych
(UZ) ……….. ha

 powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku ………….…. ha.
Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi …………………. ha.
Celem udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych załączam kserokopię wniosku o
przyznanie płatności na rok 2019, złożonego w ARiMR.

3. Oświadczam, że zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na 2019 rok, posiadam
grunty rolne pod uprawami w następujących gminach:
gmina …......................…...................... - pow. UR …...................... ha
gmina …......................…...................... - pow. UR …...................... ha
gmina …......................…...................... - pow. UR …...................... ha
4. Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie gminy …......................…...................

5. Informuję, że składam wniosek o oszacowanie szkód przez komisję do gmin, poza gminą, w
której znajduje się siedziba gospodarstwa1 …..................................................................................
Nie składam wniosku o oszacowanie szkód w gminach: .................................................................
6. Oświadczam, że zamierzam zaciągnąć kredyt na wznowienie produkcji: TAK / NIE*
7. Informuję, że zawarłem umowy obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/ NIE*
Jeżeli TAK, to w jakim zakresie:
uprawy
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczenia

z zwierzęta
Nazwa
w
i
e
r
z
e
budynki
t
a maszyny
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi:
upraw rolnych …..…............................ zł,
zwierząt gospodarskich ......................... zł,
ryb …..…............................................... zł,
środków trwałych ..…............................ zł,

Liczba

8. Szczegółowe dane o strukturze upraw i poniesionych szkodach zawiera oświadczenie nr 1,
o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach oświadczenie nr 2 do niniejszego
wniosku.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego
za poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
…………………...…
miejscowość, data

…………………...........................
czytelny podpis rolnika składającego wniosek

Rolnik może złożyć wnioski o oszacowanie szkód w tylu gminach, w ilu posiada grunty gospodarstwa, na które pobiera dopłaty. Jeśli rolnik
zadeklaruje, iż nie składa wniosków powinien dołączyć oświadczenie, w którym, poinformuje komisję o posiadanej powierzchni UR na terenie
innej gminy przeznaczonej pod uprawę, zgodnie z pkt. 2 wniosku zaznaczając, że na terenie tej gminy nie poniósł szkód. Jeśli rolnik składa
wnioski, powinien wymienić w jakich gminach.
W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach na obszarze jednego województwa, komisja w gminie właściwej ze względu
na siedzibę gospodarstwa, sporządza jeden zbiorczy protokół szkód dla całego gospodarstwa, na podstawie częściowych protokołów
uproszczonych, sporządzonych przez komisje z innych gmin. Komisja wylicza również średnią roczną produkcję na podstawie struktury upraw
w 2019 r., podaną przez rolnika dla całości gospodarstwa w oświadczeniu nr 1 (kolumna 2 i 3), złożonym w gminie, w której znajduje się
siedziba gospodarstwa.
Jeśli gospodarstwo położone jest na terenie dwóch województw, protokół zbiorczy sporządza komisja właściwa ze względu na położenie
największej części gospodarstwa, na podstawie protokołu przedłożonego przez rolnika z mniejszej części gospodarstwa innego województwa.
 właściwe zaznaczyć
1

…..................................................................................................
/imię i nazwisko producenta rolnego lub nazwa producenta rolnego/

…......................................................................................
/adres zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego/

OŚWIADCZENIE Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Nazwa uprawy zgodna z wykazem danych FADN
/wykazać wszystkie uprawy znajdujące się na
Lp.
działkach rolnych uprawianych w gospodarstwie,
zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na rok
2019/

Powierzchnia upraw w 2019 r.
Każdą powierzchnię uszkodzoną należy Proponowany
przez
wykazać wg pola uprawnego.
rolnika % strat
Pozostałe powierzchnie upraw
nieuszkodzonych należy zsumować i
w
wpisać powierzchnie bez podziału na
uszkodzonych
pola uprawowe
uprawach
/ha/

Stwierdzony
decyzją komisji
% strat
w uprawach po
przeprowadzonej
lustracji
/wypełnia komisja/
w dniu ……………..

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
Razem (powierzchnia zgodna z pkt 2 wniosku)

X

X

Oświadczam, że w moim gospodarstwie jest/nie jest prowadzona produkcja zwierzęca, jeśli jest należy wypełnić Oświadczenie nr 2 o produkcji
zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach.
*

W gminie właściwej do położenia siedziby gospodarstwa w kolumnie 2 i 3 należy podać powierzchnię upraw z całego gospodarstwa, z terenu
wszystkich gmin, wyliczoną zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na 2019 rok.
W gminach poza siedzibą, w kolumnie 2 i 3 podaje się powierzchnię upraw tylko z danej gminy.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem
faktycznym.

…......................................................................................
* właściwe zaznaczyć

data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

…..................................................................................................
/imię i nazwisko producenta rolnego lub nazwa producenta rolnego/

…... ...................................................................................
/adres zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego/

OŚWIADCZENIE Nr 2
o produkcji zwierzęcej towarowej
sprzedaż
Lp.

Nazwa gatunku zwierząt według grup
technologicznych

Średnioroczna sprzedaż zwierząt (szt.) lub produktów
w latach 2016-2018

1

2

3

1

Byki do opasu, wolce 2 – letnie i starsze
Byczki od 1 do 2 lat
Jałówki do opasu 2 – letnie i starsze
Jałówki od 1 do 2 lat
Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
Cielęta do opasu poniżej 6 mies.
Sprzedaż mleka: liczba krów – produkcja mleka*

2

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg**
Sprzedaż prosiąt (liczba macior)*

3

Jagnięta

4

Kozy – produkcja mleka*
Koźlęta

5

Młode indyki

Objaśnienie:
* - w protokole szkód będzie wyliczona produkcja mleka oraz produkcja prosiąt od 1 szt. zwierzęcia, w
związku z tym, należy podać średnią liczbę zwierząt stada podstawowego, a nie ilość wytworzonego
produktu w gospodarstwie.
** - ilość warchlaków należy podać wyłącznie wtedy, jeżeli są finalnym produktem sprzedaży.
Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca, brak wypełnienia kolumny 3
uniemożliwi sporządzenie protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane podałem
zgodnie ze stanem faktycznym.

…......................................................................................
data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

………………………………………………….……
/imię i nazwisko producenta rolnego lub nazwa producenta rolnego/

.……………………………………………………...
/adres zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego/

………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych
przeze mnie we wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych
w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przez administratora danych –
Burmistrza

Brusa,

w

celu

szacowania

szkód

w

gospodarstwie

rolnym,

powstałych

w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - susza, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się
ziemi lub lawina.
Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych
jest dobrowolne, o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, o prawie do
wycofania zgody w każdym czasie oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym
podmiotom.

……………………….………………….……………
data i czytelny podpis rolnika wyrażającego zgodę
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
związanej przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, który jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1,
89-632 Brusy. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem
e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora. Administrator przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) w celu oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Administrator przetwarza tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Wojewoda Pomorski oraz Komisja do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji rolnej powołana przez Wojewodę Pomorskiego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które
przetwarzają dane osobowe administratora, na podstawie zawartej umowy oraz organy publiczne, sądy i inne podmioty, które wykażą interes prawny
w pozyskaniu danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do szacowanie szkód w Pani/Pana gospodarstwie rolnym.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi w Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania w zakresie
przewidzianym w przepisach prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

