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                             Przyrów, dn. …................................ 

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

     (Imię i nazwisko/ Dane producenta rolnego)  

 

……………………………………………………. 

 

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

 

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

       (Adres zamieszkania wnioskodawcy) 

 

……………………………………………………. 

   

……………………………………………………. 

 

…………………………………………………… 

(Adres i miejsce położenia gospodarstwa rolnego 

lub prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej) 

 
…………………………………………………….. 

(Numer identyfikacyjny producenta rolnego) 

 

…………………………………………………….. 

                   (Numer telefonu ) 

         

                                                                       WÓJT GMINY PRZYRÓW  

            KOMISJA DS. OSZACOWANIA ZAKRESU                              

                                                                       I WYSOKOŚCI SZKÓD DOZNANYCH                                                     

                                                          W GOSPODARSTWACH ROLNYCH                                               

                                              I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI  ROLNEJ 

  

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM LUB DZIALE 

SPECJALNYM PRODUKCJI ROLNEJ SPOWODOWANYCH WYSTĄPIENIEM 

NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO 

  z całego gospodarstwa              z części gospodarstwa 
1) 

 

Zwracam się z wnioskiem
 
o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym 

 w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 
1)

: 

1) suszy    6) powodzi    

2) gradu    7) huraganu    

3) deszczu nawalnego    8) pioruna    

4) ujemnych skutków przezimowania    9) obsunięcia się ziemi  

5) przymrozków wiosennych    10) lawiny    
 

Data wystąpienia szkody:                        
 

Okres wystąpienia szkody:   

   od          

do          
                                                 
1)

 właściwe zaznaczyć; 
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Szkody powstały na terenie Gminy Przyrów 
1)

:
 
 

1)  w uprawach     2)   w zwierzętach        3)   w środkach trwałych   

 

Średni plon i cena sprzedaży ustalona w gospodarstwie na podstawie: 

1)  Ksiąg rachunkowych      

2)  innej ewidencji lub dokumentów przedłożonych przez producenta        

3)  danych IERiGŻ (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) 

           

Szkody w środkach trwałych 

Lp. 

 

Rodzaj środka trwałego, w którym wystąpiły straty
2) 

 

Liczba uszkodzonych 

środków trwałych[szt.] 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Razem  
 
 

Powierzchnie w gospodarstwie rolnym: 

Całkowita powierzchnia upraw rolnych (również te poza terenem Gminy Przyrów) w danym 

sezonie wegetacyjnym, z których w danym roku przewidziany jest zbiór plonu                                               

w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, 

o ile został złożony)                                       .………. ha 

w tym:  - pow. łąk i pastwisk  ………… ha 

   - pow.  użytków zielonych 

                          na gruntach ornych            ………… ha 

Ogółem powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi     …………… ha 

 

Dane dotyczące ubezpieczenia:  

Zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: 
3) 

  TAK              NIE
 

Jeśli tak, to w jakim zakresie: 

1)   uprawy               2)  zwierzęta        3)   budynki   4)  maszyny   
 

 

 

                                                 
2)

 Należy wymienić uszkodzone środki trwałe spośród: sady i plantacje wieloletnie, drzewa owocowe, budynki                           

i budowle służące do produkcji rolnej, maszyny i narzędzia służące do produkcji rolnej. Nie dotyczy budynków 

mieszkalnych; 
3)  

niepotrzebne skreślić 
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Nazwa upraw Powierzchnia upraw 

ubezpieczonych 

  

  

  

    

  
 

Otrzymałem odszkodowanie: 
3)

  

  TAK              NIE 
 

Jeśli tak, to podać kwotę uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia: 

 

 upraw rolnych                        ……………………………………..   zł 

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

 ryb                                         ……………………………………..   zł 

 środków trwałych                  ……………………………………..   zł 

 

Posiadam grunty rolne na terenie innych gmin? 
3)

  

 

  TAK              NIE 
 

Jeśli tak, to w jakich gminach i jaka powierzchnia ? 

…………………………………..………………  

………………………………………..…………  

……………………………………………..……  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 

„Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k. oraz art. 297 k.k. za podanie nieprawdy 

oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia, a wszystkie dane 

podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą” 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym wniosku w celu 

oszacowania szkód przez komisję gminną w moim gospodarstwie rolnym spowodowanych niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi oraz sporządzenia protokołu oszacowania szkód, umożliwiającego ubieganie się                         

o pomoc ze środków publicznych. Realizacja zadania wynika z przepisu rozporządzenia 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. 187z poźn. zm.). Dane osobowe są przechowywane przez okres 

niezbędny do wykonania wskazanego powyżej celu oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z 

przepisów prawa. 

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Śląski oraz gminna komisja ds. szacowania szkód powołana 

przez wojewodę. Wojewoda pozyskuje dane od ww. komisji szacującej szkody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne                      

i można ją wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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). 

 

 

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

           Miejscowość, data           Czytelny podpis producenta rolnego 

Nazwa zwierząt Liczba zwierząt 

ubezpieczonych 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1. Wykaz upraw w gospodarstwie – załącznik nr 1 

2. Produkcja zwierzęca w gospodarstwie – załącznik nr 2 

3. Uprawy warzywnicze – załącznik nr 3 

 

Informacja RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych niniejszym wnioskiem 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.      

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, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 

7, reprezentowana przez Wójta Gminy. 

2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: lub e-mail: iod@przyrow.pl  

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  

 realizacji zadań związanych z procedurą oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub 

dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, 

które wystąpiło na terenie Pani/Pana gospodarstwa. 

  obowiązek podania danych osobowych wynika z „Wytycznych 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” z dn. 29.05.2018r. 

 w przypadku niepodania danych osobowych względem ww. wytycznych, nie będzie możliwe rozpoczęcie 

procedury szacowania strat w rolnictwie. 

 w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody,                   

w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych                                    

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

obowiązujących u Administratora tj. 5 lat. 

5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

 osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych  

 podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi 

wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).  

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych.  

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, 

posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy 

organizacji międzynarodowych. 


