URZĄD GMINY ŚWIEKATOWO
WNIOSEK1) O OSZACOWANIE SZKÓD
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy………………………………………………………..
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego……………………………………………………..
4. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR……………………………
5. Posiadam grunty rolne również na terenie
gmin/y: .................................................o powierzchni………ha.
Posiadam również grunty rolne na terenie gminy ……………………...…położonej na terenie
województwa…………………..……o powierzchni….….ha
6. Nr tel. ……………………………...
8. W bieżącym roku produkcyjnym dokonano/nie dokonano2) oszacowania szkód w gospodarstwie
rolnym wynikającym z działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy.
Co miało miejsce:
w dniach 1.04.2018 r. – 31.05.2018 r.
Celem:
 ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR
na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej;
 potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR;
 ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu
Rządowego).
Szkody powstały w:
1) uprawach



2) zwierzętach



3) środkach trwałych



Na terenie gmin/y:……………………………………………………………………………….

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)
1
2 )

wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie poszkodowanego gospodarstwa
niepotrzebne skreślić;

)

1

Tabela 1 (c.d. na str. nr 6)
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki, lasy itp.)
Lp.

Nazwa uprawy3)

1.
I.
1.

2.

Nr działki

Powierzchnia
(ha)

Szacunkowy
% Strat

Miejscowość4)

3.

4.

5.

6.

Użytki zielone

2.
3.
4.
II.
1.

Zboża jare

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

Zboża ozime

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

Okopowe

2.
3.

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 4, a w kolumnie nr 5
wpisać 0 %;
4)
Należy podać miejsce położenia.
3)

2

4.
Plantacje owoców

V.
1.
2.

Pozostałe uprawy/użytki rolne/ugory

VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razem

x

x
Tabela 2

Szkody w gospodarstwie w rocznej produkcji zwierzęcej
Lp.

Nazwa gatunku
zwierzęcia w
gospodarstwie
rolnym (nie
stanowiącego stada
podstawowego)

1

2

Roczna produkcja towarowa
zwierząt gospodarskich nie
stanowiących stada
podstawowego – średnia z
ostatnich 3 lat

w szt.
3

tony
4

zł
5

Straty w zwierzętach nie
stanowiących stada
podstawowego – padłe lub
poddane ubojowi z
konieczności

w szt.
6

tony
7

zł
8

% udział
zwierząt nie
stanowiących
stada
podstawowego
padłych lub
poddanych
ubojowi
%
9

RAZEM
Oświadczam, że:
-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;
-jestem/nie jestem5) dzierżawcą6) użytków rolnych o powierzchni ............................. ha;

Niepotrzebne skreślić;
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.
5)
6)

3

ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR) …………………………………………ha;
Przed dniem powstania szkód zawarłem

umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia:

Tak* / Nie* .
*Niepotrzebne skreślić
Jeżeli tak to w jakim zakresie :
□

Uprawy
Nazwa

Powierzchnia
ubezpieczona

Nazwa

liczba

□ Zwierząt

□
□

budynki
maszyny

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb,
środków trwałych wynosi:
upraw rolnych
zwierząt
gospodarskich

……………… zł

ryb

……………… zł

środków trwałych

……………… zł

……………… zł
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Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 ze zm.)7)

Załącznik:

1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR (dot.
producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz Klauzulą informacyjną.

Miejscowość :.......................................................

Data:.............................................

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

,,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, 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.”
7)
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Świekatowie jest Wójt Gminy Świekatowo,
ul. Dworcowa 20, 86-182 Świekatowo.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu
Gminy w Świekatowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Świekatowie za pomocą adresu iod@swiekatowo.pl.
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Świekatowo - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Świekatowie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świekatowo;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Świekatowo przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Wójt Gminy Świekatowo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
8. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. W
przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1
lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Świekatowie Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich danych
osobowych i znam przysługujące mi prawa.

………………………………………………….
(data i czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w zakresie nr
telefonu i adresu e-mail w celach niezbędnych do realizacji zadań związanych z szacowaniem
skutków suszy. Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest zgoda. Wiem, że posługuje mi
prawo dostępu do moich danych, zadania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie
administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam
świadomość, ze wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzielona zgodę,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

………………………………………………….
(data i czytelny podpis)
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