……………………………………

Lubniewice, dnia …………………………

imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa podmiotu

....................................................
adres zamieszkania

Urząd Miejski w Lubniewicach

…………………………………………….

ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

adres siedziby gospodarstwa
…………………………………………………
numer telefonu kontaktowego
PESEL…………………………………………
Numer identyfikacyjny producenta rolnego……………………………………….

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM W WYNIKU
NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W 2019 ROKU
1. Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez:
1)
2)
3)
4)
5)

suszę
grad
deszcz nawalny
ujemne skutki przezimowania
przymrozki wiosenne

6) powódź
7) huragan
8) piorun
9) obsunięcie się ziemi
10) lawinę

co miało miejsce
a) w dniu
b) w okresie od dnia

do dnia

2. Powierzchnia użytków rolnych w 2019 r. w moim gospodarstwie1 przeznaczona
pod uprawę (wg rzeczywistego stanu użytkowania, wyliczona zgodnie z wnioskiem o
przyznanie płatności bezpośrednich),
wynosi …………………. ha, w tym:
grunty orne (R)…………………………………………………………………….. ha,
trwałe użytki zielone (Ł, Ps) ……………………………………………………… ha,
uprawy trwałe (sady i inne plantacje wieloletnie) ……………………………….. ha,
Celem udokumentowania posiadanej powierzchni UR w moim gospodarstwie załączam
kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich2
3. Oświadczam, że całość użytków rolnych, wymienionych w pkt 2 znajduje się / nie
znajduje się* na terenie jednej gminy.

1
2

podać stan posiadania UR na terenie gminy, do której składany jest wniosek o szacowanie szkód,
obowiązuje kserokopia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019, złożonego w ARiMR
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4. Szkody powstały w uprawach na terenie gminy Lubniewice
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej
Lp.

Nazwa wszystkich upraw w
gospodarstwie rolnym

Powierzchnia upraw rolnych na
które wystąpiła szkoda w wyniku
niekorzystnych
zjawiska
atmosferycznych ( ha)

Straty plony w %
w
roku
wystąpienia
szkody

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Razem
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5. Oświadczam, ze poza wymienionymi w pkt 2 użytkami rolnymi, posiadam również użytki
rolne na terenie dwóch/trzech* gmin w następującej ilości3:
gmina …………………… - pow. ………… ha,
gmina …………………… - pow. ………… ha,
gmina …………………… - pow. ………… ha.
6. Łącznie w całym gospodarstwie, zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności
bezpośrednich, użytkuję / uprawiam/ (pkt 2 + pkt 5) …………… ha UR. Z tego4:
grunty własne stanowią ………….. ha, grunty dzierżawione na zasadzie umowy
wieloletniej powyżej 5 lat ………… ha, umowy krótkotrwałej ……………. ha i
dzierżawione bezumownie ……………. ha, grunty wspólne w części przypadającej
użytkownikowi …………….. ha, grunty użytkowane z innych tytułów ………. ha.
7. Informuję, iż składam wnioski / nie składam wniosków* o oszacowanie szkód przez
komisje na terenie innych gmin, poza gminą, w której znajduje się siedziba
gospodarstwa5 ………………………………............
………………………………………………………………………………………………………
8. Oświadczam, że zawarłem / nie zawarłem* umowy ubezpieczenia obejmującego co
najmniej 50% powierzchni upraw rolnych od co najmniej jednego z ryzyka w rolnictwie.
Jeżeli tak, to w jakim zakresie: uprawy, zwierzęta, maszyny, budynki* i w jakim terminie
obowiązuje od ……………. do ……………………
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych wynosi6
……………………… zł.

……………………………
DATA I CZYTELNY
PODPIS
WNIOSKODAWCY

3
Wymienić na terenie jakiej gminy lub w jakich gminach i w jakiej ilości, np. gmina Bledzew pow. 7 ha, gmina Krzeszyce – pow. 3 ha,
*niepotrzebne skreślić
4
. Tytuł prawny do władania gruntami należy wykazać we wniosku skierowanym do Gminy, w której znajduje się siedziba gospodarstwa.
Nie należy wskazywać gruntów wydzierżawianych przez rolnika – właściciela innemu rolnikowi, który zgodnie z zawartą umową
dzierżawy te grunty uprawia, a dopłaty pobiera rolnik – właściciel.
5
Rolnik może złożyć wnioski o oszacowanie szkód w tylu gminach, w ilu posiada grunty gospodarstwa. Jeśli rolnik zadeklaruje, że 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, komisja w gminie właściwej ze
względu na siedzibę gospodarstwa, sporządza tylko jeden ostateczny protokół szkód dla całego gospodarstwa, na podstawie częściowych
protokołów uproszczonych, sporządzonych przez komisję w innych gminach. Komisja ta wylicza również średnią roczną produkcję na
podstawie struktury upraw w 2019 r., podaną przez rolnika dla całości gospodarstwa w oświadczeniu nr 1 (kol. 2 i 3), złożonym w gminie, w
której znajduje się siedziba gospodarstwa.
6
Podać wartość, jeśli jest znana na dzień złożenia wniosku,
*niepotrzebne skreślić.

.
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Załącznik do wniosku o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 r

......................................................
Imię i Nazwisko

......................................................
......................................................
Adres z kodem pocztowym

OŚWIADCZENIE
dotyczące produkcji towarowej zwierząt
Oświadczam, po zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej, że posiadam/nie posiadam*
dokumenty (np. faktury VAT RR, faktury VAT, rachunki, książki rachunkowe, rejestry VAT, umowy kupnasprzedaży) potwierdzające dane zawarte w kolumnie 4, 5 i 6 poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa gatunku
/produktu

1

2

Rzeczywista lub
prognozowana
liczba zwierząt w
roku szkody przed
jej wystąpieniem
(szt.)

Średnia roczna wydajność
z 3 ostatnich lat w okresie
5-letnim poprzedzającym
rok wystąpienia szkody z
pominięciem roku o
najniższej i najwyższej
produkcji
(szt., kg, tys. litrów/szt.)

Średnia cena sprzedaży z
3 ostatnich lat w okresie
5-letnim poprzedzającym
rok wystąpienia szkody z
pominięciem roku o
najniższej i najwyższej
produkcji
(zł/szt., kg, tys. litrów)

Uzyskana lub
prognozowana cena
sprzedaży w roku
wystąpienia szkody
(zł/szt., kg, tys.
litrów)**

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
*
**

Niepotrzebne skreślić
Cenę uzyskaną podaje się jeżeli dokonano sprzedaży przed datą szacowania. Cenę prognozowaną wpisuje się z zawartych umów
kontraktacyjnych.
W pozostałych przypadkach wpisuje się dane statystyczne z województwa lubuskiego.

...............................................................................
Data i czytelny podpis składającego oświadczenie
UWAGA!
Wypełnienie kolumny 2, 3 i 4 jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie
rolnym.
Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego § 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.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć
wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo
na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub
instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego
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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 Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, 66-400
Gorzów Wlkp., tel. 95 711-56-00, mail: urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl oraz 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 Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. pod adresem: iod[at]lubuskie.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, 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 2015r. poz. 187
ze zm.)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, 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 nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do
sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz
RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
1/ warunkiem zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3, i wynika z przepisów prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ

……………………………..
(Czytelny podpis wnioskodawcy)
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