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WNIOSEK 
O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU 

NIEKORZYSTNEGO 
ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE  

 
 

  Urzędu Gminy w ........................... 
 

1.Wnioskodawca:.................................................................................................... 
 
2. Adres zamieszkania:........................................................................................... 
 
3. PESEL: fffffffffff 
4. NIP        fffffffffff 
 
5. Numer ewidencyjny gospodarstwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
.................................. 
 
6. Numer telefonu kontaktowego......................................................................... 
  
Zwracam się z wnioskiem1) o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie w wyniku 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego2):  
 
1) suszy�                
2) powodzi � 
3) gradu �                 
4) huraganu � 
5) deszczu nawalnego�                      
6) piorun � 
7) ujemnych skutków przezimowania�             
8) obsunięcia się ziemi  � 
9) przymrozków wiosennych �              
10) lawinę � 
  
co miało miejsce: 
a) w dniu ff ff ffff 
b) w okresie od dnia ff ff ffff do dnia ff ff ffff 

                                                 
1 wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w terminie 10 

dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w przypadku wystąpienia szkód w 
gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z  gmin na terenie, 
których wystąpiły szkody 

2 właściwe zaznaczyć  
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Szkody powstały w: 

 Uprawach rolnych  (utracony plon) tj.: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………      
 Zwierzętach gospodarskich (należy podać wszystkie zwierzęta utrzymywane w roku 

szacowania, niezależnie od poziomu strat z określeniem wieku i wagi zwierząt oraz 
określeniem, które zwierzęta w stadzie stanowią stado podstawowe, a które towarowe) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………… …………………………………………………………          
 Środkach trwałych  (np. plantacje wieloletnie, drzewa owocowe, maszyny, budynki) tj.: 
………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… …………… 
 Budynkach mieszkalnych 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… ……………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE ROLNIKA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM I 
WYSTĄPIENIU SZKÓD 

 
 
Oświadczam, że w ……… roku: 
 
a) posiadam własne gospodarstwo rolne o pow.  ............................ ha, w tym: 
 
na terenie gminy ............................................ha w której wystąpiły szkody - tak   �   nie   � 
 
na terenie gminy ..............................., ……...ha, w której wystąpiły szkody –  tak   �   nie   � 
 
na terenie gminy .............................., …........ha, w której wystąpiły szkody – tak   �   nie   � 
 

 
b) ponadto dzierżawię w ….…... roku  łącznie..................….ha gruntów w tym: na terenie gmin:  

na terenie gminy ........................., .................ha w której wystąpiły szkody -  tak   �   nie   � 
 
na terenie gminy ........................., .................ha, w której wystąpiły szkody - tak   �   nie   � 
 
 
 c) posiadam powierzchnie gruntów odłogowanych i nieużytkowanych rolniczo 

w gospodarstwie ………ha (ogółem) 

          
 



Załącznik nr 2 do procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne.  
 

 
 
 

 

 d) prowadzę w gospodarstwie: 
 
    - wyłącznie produkcję roślinną,    –  tak   �   nie   � 
 
    - wyłącznie produkcję zwierzęcą,  –  tak   �   nie   � 
 
    - produkcję roślinną i zwierzęcą,  –   tak   �   nie   � 
 
 
Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane mogą 

uniemożliwić uzyskanie pomocy. 

Brak wypełnienia wszystkich danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn 

formalnych i wniosek zostanie zwrócony. 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające 
z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 poz. 2204) §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.” 

 
 
1. Załącznik do wniosku: Informacja i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych.  

 
 
 
 
 
...............................                                                       ……………………………………. 
 
Miejscowość , data                                                         Czytelny podpis właściciela gospodarstwa  
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne.  
 

 
 
 

 

 
Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód 

 
WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z WNIOSKIEM O DOPŁATY Z 2018 roku, NALEŻY WPISAĆ 

WSZYSTKIE DZIAŁKI –każde pole uprawowe* danej rośliny ,w której wystąpiły szkody 
należy wpisać jako oddzielną pozycję. Natomiast pozostałe pola uprawowe danej rośliny, 

które nie uległy uszkodzeniu należy wpisać łącznie jako jedną pozycję 
Imię i nazwisko:____________________________________________________ 
Szkody powstały w: 
- uprawach rolnych tj.: 
 

Lp. Rodzaj uprawy- należy 
wykazać każde pole  

uprawowe znajdujące 
się w gospodarstwie w 

2018 roku 

Położenie 
uprawy 

Miejscowość 
Nr działki 

Powierzchnia 
uprawy w ha 

Stopień 
szkód – 

utrata plonu 
w % 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

*pole uprawowe- to zwarty obszar, na którym znajduje się uprawa danej rośliny 
Dołączyć nakaz płatniczy , wniosek o dopłaty 

                                                                                                       __________________________ 
 

*Podpis właściciela gospodarstwa 
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Informacja o przetwarzanych danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), 
informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwały Ci określone poniżej prawa związane 
z przetwarzaniem danych: 

  

Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: 
wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 12 66. 

1. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  

Można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres:  
 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl  

2. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu potwierdzania 
przez wojewodę protokołów oszacowania szkód zawierających zakres i wysokość 
szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę w celu umożliwienia 
ubiegania się o pomoc ze środków publicznych: 

 na podstawie §5 pkt 5 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

Odbiorcami Twoich danych będą: 
 Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi pełnomocnicy. 

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego 
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane 
za odbiorców)  

4. Okres przechowywania danych osobowych:  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych 
osobowych przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych,  
 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 
 prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 
 prawo do usunięcia danych, 
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na 
podstawie których odbywa się przetwarzanie),  

6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.   

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym 
z przepisów prawa.    
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Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO3 wyraźną i dobrowolną 

zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce  oraz Urząd 

Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów na oszacowanie strat i sporządzenie 

protokołu strat  celem ubiegania się o pomoc ze środków publicznych. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 

RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało 

mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku 

możliwości jej rozliczalności tj., że dane osobowe są przetwarzane w sposób jaki wymaga tego 

RODO, a zatem zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście dla osoby, której dane dotyczą, 

z ograniczeniem celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, dane są prawidłowe i w razie 

potrzeby uaktualniane, z ograniczeniem przechowywania w czasie do niezbędnego minimum, 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym integralność i ich poufność. 

 

 

 

…………………………………..……………………... 

(data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek 

                                                 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 


