
 

 

 
 

Data ………………………..…….. 
 

………………………………………………..……….                                          
imię i nazwisko lub nazwa siedziby producenta rolnego 
 
………………………………………………………... 
adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego 
 

………………………………………………….…….. 
adres gospodarstwa rolnego 
 

………………………………………………………...                            Urząd Miasta i Gminy 
adres działu specjalnego produkcji rolnej 
 

…………………………………………………………                                          Debrzno 
numer telefonu kontaktowego  
 

………………………………………………………… 
numer identyfikacyjny producenta rolnego 
 
 
 

 
WNIOSEK1 O OSZACOWANIE SZKÓD 

 
Szkody zostały spowodowane przez2: 
suszę x   powódź     
grad    huragan    
deszcz nawalny    piorun     
ujemne skutki przezimowania    obsunięcia się ziemi   
przymrozki wiosenne    lawinę     
 
co miało miejsce w okresie od kwietnia do czerwca 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:………………………………………………………………………………. 
 
Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodna z wnioskiem o przyznanie 
płatności na rok 2018, wynosi ……………………… ha, w tym: 

a) powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk  
i pastwisk)……………………….. ha, 

b) powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku…………………….. ha. 
 
Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ……………………………………………. ha. 
 
Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie miasta/gminy 
……………………………………….. 
 

                                                 
1
  Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy/miasta właściwym ze względu na położenie poszkodowanego gospodarstwa. 

2
  Właściwe zaznaczyć. 



 

 

Oświadczam, że zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2018, posiadam grunty 
rolne  
z uprawami w następujących gminach: 

1) gmina …………………………………….…… - pow. UR ……………………….. ha, 
2) gmina …………………………………….…… - pow. UR ……………………….. ha, 
3) gmina …………………………………….…… - pow. UR ……………………….. ha, 

Informuję, że wniosek o oszacowanie szkód złożyłem również do następujących gmin: 

• gmina ………………………………………….. 

• gmina ………………………………………….. 

• gmina ………………………………………….. 
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki, lasy itp.) 
 

Lp. Nazwa uprawy
3) 

Powierzchnia 
całkowita 

prowadzonych upraw 
zgodna z wnioskiem 

o przyznanie 
płatności 

obszarowych przez 
ARiMR [ha]  

Proponowany 
przez rolnika  

%  strat 

% strat w 
uprawie – 

wypełnia komisja 
po 

przeprowadzeniu 
lustracji

 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. Użytki zielone    

1. Łąki    

2. Pastwiska    

3. ............................................    

II Zboża jare    

1. Pszenica jara    

2. Jęczmień jary    

3. Owies jary    

4. Pszenżyto jare    

5. Mieszanka zbożowa jara    

III Zboża ozime    

1. Pszenica ozima    

2. Pszenżyto ozime    

3. Jęczmień ozimy    

4. Żyto ozime    

5. ............................................    

6. ............................................    

7. ............................................    

IV Okopowe    

1. Ziemniaki    

2. ............................................    

V Inne uprawy    

1. ............................................    

2. ............................................    

3. ............................................    

4. ............................................    

Razem  x x 

                                                 
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 3, a w kolumnie nr 4 wpisać 

0%; 



 

 

 
Tabela 2 

Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt
 

Lp. 

Nazwa gatunku zwierzęcia w 
gospodarstwie rolnym (nie 

stanowiącego stada 
podstawowego) 

Średnia liczba zwierząt 
gospodarskich w ostatnich 3 
latach lub z 3 lat w okresie 5-
letnim poprzedzającym rok, w 

którym wystąpiły szkody, z 
pominięciem roku o najwyższej i 

najniższej wielkości produkcji 
(szt.) 

Liczba zwierząt w roku 
wystąpienia szkód (z 

uwzględnieniem spadku 
produkcji spowodowanej 

padnięciem zwierząt w 
wyniku wystąpienia 

niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego) (szt.) 

1. 
Byki do opasu, wolce 2-letnie i 
starsze 

  

2. Jałówki do opasu 2-letnie i starsze   

3. Byczki od 1 do 2 lat   

4. Jałówki od 1 do 2 lat   

5. Cielęta od 6 mies. do 1 roku   

6. Cielęta do opasu poniżej 6 mies.   

7. Owce 1 roczne i starsze   

8. Jagnięta   

9. Koźlęta   

10. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   

11. 
Warchlaki do opasu o wadze od 
20 do 50 kg 

  

12. Prosięta od 1 maciory   

13. Brojlery kurze 2 tyg. i starsze   

Razem   
 
Informuję, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/NIE

4
. 

Jeżeli TAK, to w jakim zakresie: 
 uprawy 

nazwa powierzchnia ubezpieczona 
  

  

  

 
 zwierzęta 

nazwa liczba 
  

  

  

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

uprawy rolne………………………………….zł. 
zwierzęta gospodarskie……………….………zł. 
ryby……………………………………….…..zł. 
środki trwałe……………………………….….zł. 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego oświadczam, że 
powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym. 

                                                 
4
  Właściwe zaznaczyć. 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 
 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych, zawartych we wniosku o zgłoszenie szkód, który 
przetwarza Pani/Pana dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno z siedzibą w 
Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Bernadeta Kopeć, tel 59 83 
35 351 w. 51. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z instrukcją 

kancelaryjną. 
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej poniżej zgody w dowolnym 
momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać 
oszacowania szkód. 

10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany. 

 
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie składanego do ARiMR 
lub informacje zawarte we wniosku dotyczące upraw. 
 
 
 

Miejscowość .......................................................              Data:.............................................  
 
 
Czytelny podpis producenta rolnego: 
 
 ..................................................................................... 
 


