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……………………………………………………………….            
(imię i nazwisko producenta rolnego lub nazwa podmiotu) 

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

……………………………………………….……………….     

    
(adres zamieszkania producenta rolnego)                 

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

……………………………………………….……………….     

    
(adres siedziby gospodarstwa lub podmiotu)                 

…………………………………………………….………….     
(numer telefonu kontaktowego)                       

………………………………………………………………..     
   PESEL    /           NIP    /         REGON                                                                                       

     
………………………………………………………………... 

Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa (ARiMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Powidz 
ul. 29 Grudnia 24 

62-430 Powidz 

 

WNIOSEK 
 

o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego: 
 

I. SZKODY SPOWODOWANE ZOSTAŁY PRZEZ (właściwe zaznaczyć): 

 

  suszę        grad       

  deszcz nawalny      ujemne skutki przezimowania      

  przymrozki wiosenne     powódź      

  huragan       piorun    

  obsunięcie się ziemi      lawinę      

     

Data wystąpienia szkody …….……………………………………………………………….......  
dzień – miesiąc – rok  

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez  

Urząd Gminy Powidz 

  

  

 

 

……………………………………………….  
 pieczątka wpływu z datą przyjęcia wniosku i podpis 
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II. OŚWIADCZENIE ROLNIKA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE I WYSTĄPIENIU SZKÓD 

 

1. Oświadczam, że w bieżącym roku prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni ………….……………………….…..ha, 

(Powierzchnia całkowita gospodarstwa rolnego musi być spójna z powierzchnią całkowitą gospodarstwa rolnego podaną do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wniosku o płatności). 

w tym: 

a). na terenie gminy ....Powidz …....., o powierzchni......................ha, w której wystąpiły szkody -   tak             nie    

b). na terenie gminy ............................, o powierzchni.......................ha, w której wystąpiły szkody -   tak             nie    

c). na terenie gminy ........................... , o powierzchni.......................ha, w której wystąpiły szkody -   tak             nie    

d). na terenie gminy ........................... , o powierzchni.......................ha, w której wystąpiły szkody -   tak             nie    

 

2. Największa część użytków rolnych gospodarstwa (grunty własne i użytkowane) spośród gmin w których wystąpiły szkody położona jest w 

gminie ……………………………………..…………… 

 

3. Oświadczam, że prowadziłam/em w bieżącym roku w gospodarstwie: 

a). wyłączne produkcję roślinną,    –    tak             nie    

b). wyłączne produkcję zwierzęcą,  –   tak             nie    

c). produkcję roślinną i zwierzęcą,  –   tak             nie    
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Tabela 1.   Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej 

 

L.p. 

Nazwa uprawy  
 należy wpisać wszystkie 

uprawy znajdujące się w 

gospodarstwie rolnym w 2019 

roku położone na terenie gminy 

Powidz 

 zgodnie z wnioskiem o 

dopłaty 

Oznacze-

nie działki 

rolnej 

Położenie uprawy  
Powierzchni

a uprawy w 

roku 

wystąpienia 

klęski   

(ha) 

Powierzchni

a zebranych 

upraw do 

dnia 

wystąpienia 

klęski 

(ha) 

Wielkość 

uszkodze

nia w % 

(wg 

rolnika) 

Powierzchni

a uszkodzo- 

nych upraw 

w dniu 

klęski 

(ha) 

(wypełnia 

Komisja) 

Wielkość 

uszkodzenia w 

% 

 

 

(wypełnia 

Komisja) 

Miejsco- 

wość 

obręb 

geode-

zyjny 

nr ewidencyjny 

działki 

(nr. działek) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

X X RAZEM X   X  X 
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Tabela 2.   Szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej towarowej. 

 

L.p. Rodzaj produkcji zwierzęcej 

(nazwa gatunku zwierzęcia niestanowiącego 

stada podstawowego lub nazwa produktu 

sprzedawanego, jako produkt końcowy) 

Średnia liczba zwierząt 

sprzedawanych / produktu 

(szt., kg, l ) z ostatnich 3 lat 

Koszty poniesione w związku z 

wystąpieniem szkód w zł. 

Uwagi 

Komisji 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Tabela 3.   Szkody w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe: (wypełnić w przypadku wystąpienia szkód w środkach trwałych) 

 

L.p. 

Rodzaj zwierząt gospodarskich 

stada podstawowego  

- opis szkody 

Liczba 

zwierząt         

w szt. 

Numer 

identyfikacyjny 

zwierzęcia lub numer 

stada (dotyczy 

zwierząt objętych 

systemem IRZ) 

Wysokość szkód         

w  zł 

Uwagi 

 

Uwagi 

Komisji 

1       

2       

3       

4       

5       

       

L.p. Rodzaj maszyn i narzędzi służących do produkcji rolnej - opis szkody 
Wysokość szkód   

w zł 

Uwagi 

 

Uwagi 

Komisji 

1     

2     

3     

4     

       

L.p. 
Rodzaj budynków i budowli służących do produkcji rolnej - opis 

szkody 

Wysokość szkód   

w zł 

Uwagi 

 

Uwagi 

Komisji 

1     

2     

3     

4     
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III.    ZA PODSTAWĘ OKREŚLENIA ZAKRESU I WYSOKOŚCI SZKÓD W PRODUKCJI ROLNEJ W MOIM GOSPODARSTWIE PROSZĘ 

PRZYJĄĆ (zaznaczyć właściwe): 

 

1.    dane IERiGŻ (dane statystyczne dot. średnich cen i plonów) 

2.     księgi rachunkowe 

3.     inną ewidencję lub przedłożone przeze mnie dokumenty potwierdzające uzyskanie plonów 

(w przypadku zaznaczenia pkt. 2 lub 3 należy przedłożyć Komisji szacującej szkody oryginalne dokumenty poświadczające ilość i wartość 

całkowitej sprzedaży z ostatnich 3 lat.) 

 

 

IV.    CZY ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA OBOWIĄZKOWEGO LUB DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA: 

 

 –   tak             nie    
 

(Jeżeli tak to w jakim zakresie  upraw rolnych  /  zwierząt gospodarskich  /   środków trwałych) 

 

1. UPRAWY              –   tak             nie    

L.p. NAZWA UPRAWY 
POWIERZCHNIA 

UBEZPIECZONA w ha 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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2. ZWIERZĘTA              –   tak             nie    

L.p. NAZWA ZWIERZĘCIA 
ILOŚĆ SZTUK 

UBEZPIECZONYCH 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

3. BUDYNKI                  –   tak             nie    

4. MASZYNY                 –   tak             nie    

 

V.   KWOTA UZYSKANEGO ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA WYNOSI:  

1. uprawy rolne   …………………………………………. zł 

2. zwierzęta         .…………………………………………. zł 

3. budynki      ………......................................................…. zł  

4. maszyny     ………………………………………………zł. 

5. inne     …………………………………..……………… zł. 
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VI.     WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:  

 

1) Wydruk z aplikacji eWniosek Plus - aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa 

rolnego lub kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski, w 

przypadku gospodarstw rolnych < 10 ha, w przypadku braku dokumentów wymagane jest potwierdzenie powierzchni całkowitej 

gospodarstwa rolnego przez ARiMR. 

2) Wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( w 

przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej). 

3) Mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw. 

 

 

VII. UWAGI: 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane mogą uniemożliwić uzyskanie pomocy. 

Brak wypełnienia wszystkich danych (łączne z danymi w tabelach) lub brak przedłożenia kopii wniosku o płatności w ramach wsparcia 

bezpośredniego składanego do ARiMR w roku klęski lub wydruku z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, na dzień wystąpienia klęski, 

będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia ( dotyczy rolników korzystających z ww. formy pomocy lub utrzymujących bydło, 

owce, kozy lub świnie).  

 

W dniu szacowania szkód przez Komisję uprawa musi być na polu, likwidacja uprawy przed szacowaniem szkód spowoduje odstąpienie 

Komisji od szacowania. 

 

Wytyczne 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, znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/  oraz  https://www.poznan.uw.gov.pl/ 

                                                                                 
W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin 

na terenie, których wystąpiły szkody. 

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/1Wytyczne_dla_Komisji_powołanych_przez_Wojewodę_-_2019_r.pdf/dea42f69-5a76-bae0-4101-833e94831009
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wytyczne_dla_komisji_powolanych_przez_wojewode_0.pdf
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Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe.   Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych dokumentów 

i oświadczeń o których mowa w art. 297 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 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.” 

 

 

 

 

Miejscowość……………………………………………………       …………….…………….……………………… 

              
Data i czytelny podpis rolnika 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) przez pracowników Urzędu Gminy w 

Powidzu i Komisję 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, w celu sporządzenia protokołu dotyczącego zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i 

przekazania go do Wojewody Wielkopolskiego 

 

 
 

 

Miejscowość………………………………………………………       …………….…………….……………………… 

              
Data i czytelny podpis rolnika 
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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, 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 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, 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 

 

 

………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis rolnika 

mailto:wuw@poznan.uw.gov.pl
mailto:iod@poznan.uw.gov.pl
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Tabela 1.   Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej – c.d 

 

L.p. 

Nazwa uprawy  
 należy wpisać wszystkie 

uprawy znajdujące się w 

gospodarstwie rolnym w 2019 

roku położone na terenie gminy 

Powidz 

 zgodnie z wnioskiem o 

dopłaty 

Oznacze-

nie działki 

rolnej 

Położenie uprawy  
Powierzchni

a uprawy w 

roku 

wystąpienia 

klęski   

(ha) 

Powierzchni

a zebranych 

upraw do 

dnia 

wystąpienia 

klęski 

(ha) 

Wielkość 

uszkodze

nia w % 

(wg 

rolnika) 

Powierzchni

a uszkodzo- 

nych upraw 

w dniu 

klęski 

(ha) 

(wypełnia 

Komisja) 

Wielkość 

uszkodzenia w 

% 

 

 

(wypełnia 

Komisja) 

Miejsco- 

wość 

obręb 

geode-

zyjny 

nr ewidencyjny 

działki 

(nr. działek) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

X X RAZEM X   X  X 
 


