…………………………
(Miejscowość, data)

Urząd Miejski
w Nowym Stawie

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ

1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………..
2.PESEL......................................................./Regon....................................NIP...........................
(wpisać co najmniej jeden z identyfikatorów)

3. Adres zamieszkania Wnioskodawcy:………………………...………………………............
…………………………………………………………………………………………………..
4.Nazwa siedziby producenta rolnego:.........................................................................................
5.Adres siedziby producenta rolnego:..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Adres gospodarstwa rolnego:………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...
7.Adres działu specjalnego produkcji rolnej:................................................................................
.......................................................................................................................................................
8.Nr identyfikacji producenta rolnego ( jeśli został nadany):......................................................
9.Telefon kontaktowy nr: …………………………………................................................……

10.Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne (grunty własne + dzierżawione) o łącznej
powierzchni ………….. ha użytków rolnych, z czego:

•

grunty własne na terenie Gminy Nowy Staw stanowią …………….......... ha użytków
rolnych,

•

grunty dzierżawione na terenie Gminy Nowy Staw stanowią ………….... ha użytków
rolnych,

•

grunty własne poza terenem Gminy Nowy Staw stanowią ……………. ....ha użytków
rolnych,

•

grunty dzierżawione poza terenem Gminy Nowy Staw stanowią ………… ha użytków
rolnych.

Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód w uprawach w moim gospodarstwie powstałych w
wyniku suszy, które wystąpiły w okresie …………............................................
11.Oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie rolnym poniosłem szkody w
uprawach rolnych położonych na terenie gminy Nowy Staw spowodowanych suszą w
poniższym zakresie:

Lp.

1

Powierzchnia
działki

Numer
geodezyjny
działki
oraz
miejscowość

(z
dokładnością
do 1 ara )

2

3

Razem

Nazwa
uszkodzonej
uprawy

4

Powierzchnia
uprawy, która
dotknięta
została suszą
w ha

5

%
strat
(według oceny
własnej rolnika
w odniesieniu
do powierzchni
z kolumny 5)

6

x

12. Oświadczam, że w roku wystąpienia szkody (zbiory 2018 roku) powierzchnia upraw
(struktura zasiewów) w moim gospodarstwie przedstawia się następująco:
Szczegółowy wykaz wszystkich prowadzonych w gospodarstwie upraw w roku wystąpienia
szkód (również z gruntami położonymi na terenie innych gmin)
Uwaga: powierzchnia upraw razem w poniższej tabeli winna być zgodna z powierzchnią
użytków rolnych w gospodarstwie wykazaną w pkt 10 wniosku.
Powierzchnia upraw winna uwzględniać aktualny stan zasiewów w gospodarstwie oraz
planowanych zasiewów (bez uwzględnienia ewentualnych przesiewów na wskutek suszy)
Lp.
1.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
V.
1.
2..
3.
VI..
1.
2.
3.

Nazwa uprawy*
2.
Użytki zielone
Łąki
Pastwiska
………………………………….
.....................................................
Zboża jare
Pszenica
Jęczmień
Owies
Pszenżyto
Mieszanka zbożowa
.....................................................
.....................................................
Zboża ozime
Pszenica
Pszenżyto
Jęczmień
Żyto
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Okopowe
Buraki cukrowe
Buraki pastewne
Ziemniaki
………………………………….
………………………………….
Oleiste
Rzepak ozimy
…………………………………..
…………………………………..
Rośliny pastewne
Koniczyna na zielonkę
Lucerna na zielonkę
Kukurydza na zielonkę

Powierzchnia
prowadzonych
upraw [ha]
3.

4.
5.
VII.
1
2.
3.
4.
VIII
1.
2.
3.
4.
5.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VIII.
1.
2.
IX.
1.
2.
3
4.
5.

………………………………………
...........................................................
Inne uprawy
Kukurydza na ziarno
.....................................................
…………………………………..
…………………………………..
Uprawy sadownicze
Jabłonie
Wiśnie
Czereśnie
.....................................................
.....................................................
Plantacje owoców miękkich
Truskawka
Malina
Agrest
Porzeczka ...................................
....................................................
.....................................................
Uprawy pod folią
.....................................................
.....................................................
Uprawy pozostałe
.....................................................
.....................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….
RAZEM

13.Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatność w
ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony) wynosi: .....................................................ha,
w tym powierzchnia:
-upraw rolnych w dniu wystąpienia szkody (z wyłączeniem łąk i pastwisk):...................................ha,
-powierzchnia , z której jest uzyskiwany plon w danym roku:.........................................................ha,
-powierzchnia upraw dotknięta suszą wynosi:..................................................................................ha,
tj. % ogólnej powierzchni upraw w roku wystąpienia suszy:.............................................................%

14. Oświadczam, że w roku wystąpienia szkody (2018 r.) towarowa produkcja zwierzęca w moim gospodarstwie przedstawia się następująco:
L
p.

Nazwa gatunku zwierzęcia
w gospodarstwie rolnym
(wszystkie)

1
2
3
4
5
6
Razem

Średnia liczba zwierząt
gospodarskich w ostatnich
3 latach lub z 3 lat w
okresie 5-letnim
poprzedzającym rok
wystąpienia szkody, z
pominięciem roku o
najniższej i najwyższej
produkcji
(szt)

Liczba zwierząt
padłych lub poddanych
ubojowi
z konieczności
(szt)

Średnia roczna produkcja
z 3 ostatnich lat lub z 3 lat
w okresie 5-letnim
poprzedzającym rok
wystąpienia szkody, z
pominięciem roku o
najniższej i najwyższej
produkcji
(kg,l, szt)

Średnia cena sprzedaży z
3 ostatnich lat lub z 3 lat
w okresie 5-letnim
poprzedza-ącym rok
wystąpienia szkody, z
pominięciem roku o
najniższej i najwyższej
cenie
(zł)

Prognozowana
produkcja w roku
wystąpienia szkody
(kg, l, szt)

Uzyskana lub
prognozowana cena
sprzedaży w roku
wystąpienia szkody
(zł)

15.Średni plon i cena sprzedaży w gospodarstwie rolnym (np. na podstawie ksiąg rachunkowych, innej ewidencji lub dokumentów, itp.):
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
16.Oświadczam, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia w zakresie:
1. uprawy: tak/nie*
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczona

kwota ubezpieczenia ............................................................................................................
2. zwierzęta: tak/nie*
Nazwa

Ilość sztuk

kwota ubezpieczenia..................................................................................................................

3. budynki : tak/nie* , kwota ubezpieczenia .............................................................................
4. maszyny: tak/nie* , kwota ubezpieczenia..............................................................................

Oświadczam, że zamierzam/nie zamierzam/* skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji
w Banku ………………………………………………………………………………………..

Miejscowość ..........................................................................

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

Czytelny podpis: ....................................................................

* - niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o oszacowanie szkód, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania
szkód.

....................................................
(Data i czytelny podpis)

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 (Dz. Urz. UE. L 119, s. 1) (tzw. RODO) informuje się , iż :
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie jest
Burmistrz Nowego Stawu, ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw;
2.inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim
Pan Krzysztof Pukaczewski e-mail pukaczewski@hotmail.com;

w

Nowym

Stawie

jest

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia czynności związanych z
szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których
wystąpiły szkody spowodowane przez suszę na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO :
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie
administracji publicznej,
tj.
w celu
prowadzenia czynności
związanych z
szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których
wystąpiły szkody spowodowane przez suszę na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa;
4.odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Stawu. Dane osobowe mogą być
przekazywane innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np.
Wojewodzie Pomorskiemu, Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ;
5.Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3. Dane będą przechowywane przez okres ustalony rozporządzeniem w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych dla organów gmin;
7.podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nie podanie danych uniemożliwi
rozpoczęcie lub prowadzenie sprawy i może skutkować nie uzyskaniem pomocy;
8.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
9.ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

....................................................
(Data i czytelny podpis)

