
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.  

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w KLIMONTOWIE 

 

WNIOSEK 
O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO 

ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE 
 

Imię i nazwisko producenta rolnego............................................................................................ 

Adres zamieszkania / siedziby producenta rolnego:.................................................................... 

Numer ewidencyjny gospodarstwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

.................................. 

Numer telefonu kontaktowego......................................................................... 

  

Zwracam się z wnioskiem1) o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie 

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego*:  

               

1. gradu                
co miało miejsce: 

a) w dniu -11.07.2022 r. 
Oświadczam, że w przypadku wystąpienia w moim gospodarstwie suszy: 

- będę wnioskował o oszacowanie szkód    tak      nie    

- wnioskowałem o oszacowanie szkód        tak      nie    

Szkody powstały w:* 

- produkcji roślinnej, 

- drzewach i krzewach sadowniczych (jako środki trwałe), 

- produkcji zwierzęcej, 

- hodowli ryb, 

- maszynach i narzędziach służących do produkcji rolnej, 

- budynkach i budowlach służących do produkcji rolnej. 

- budynkach mieszkalnych 

 

  Oświadczam, że: 
1)  Całkowita powierzchnia mojego gospodarstwa rolnego wynosi…………… ha, 

 

2)  Całkowita powierzchnia upraw rolnych, z których w danym roku przewidziany jest zbiór 

plonu, zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego (bez ugorów, 

odłogów, nieużytków), wynosi …………..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    

 

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

po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie 

położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, której 

wystąpiły szkody) 
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b)  ponadto dzierżawię w ….…... roku  łącznie..................….ha gruntów w tym:  

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) 

          

 3) prowadzę w gospodarstwie: 

    - wyłącznie produkcję roślinną,      –   tak      nie    

    - wyłącznie produkcję zwierzęcą,   –   tak      nie    

    - produkcję roślinną i zwierzęcą,    –   tak      nie    

 

Lp. 

Nazwa uprawy, 
również tych bez 
strat (dot. pola 
uprawowego1)) 
WIEK DRZEW 
KRZEWÓW 

Położenie 
uprawy 

(miejscowość/-
ci) 

Nr 
działki/-

ewid. 
 

Pow. 
uprawy 

 
% 
zniszczeń 
rolnik 

 
% zniszczeń 
Komisja 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

1) pole uprawowe to zwarty obszar, na którym znajduje się uprawa danej rośliny 
(może obejmować kilka działek ewid.) 

 

Rodzaj prowadzonej produkcji zwierzęcej 
towarowej: 

Liczba 
zwierząt 

Liczba zwierząt 
padłych wyłącznie  

w wyniku wystąpienia 
niekorzystnego 

zjawiska 
atmosferycznego 

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze   
Jałówki do opasu 2-letnie i starsze   
Byczki od 1 do 2 lat   
Jałówki od 1 do 2 lat   
Cielęta od 6 mies. do 1 roku   
Cielęta do opasu poniżej 6 mies.   
Owce 1 roczne i starsze   
Jagnięta   
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   
Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg   
Prosięta od 1 maciory (wpisać liczbę macior)   
Brojlery kurze 2 tyg. i starsze   
Gęsi młode   
Kaczki młode   
Indyki młode   
Mleko krowie (wpisać liczbę krów)   
Jaja wylęgowe kurze (wpisać liczbę kur)   
Jaja konsumpcyjne kurze (wpisać liczbę kur)   
Wełna surowa i przetworzona owcza  (wpisać liczbę 
owiec) 

  

Miód pszczeli (wpisać liczbę rodzin pszczelich)   
Pozostałe produkty pszczelarskie (wpisać liczbę rodzin 

pszczelich) 
  

Inne:   
 

4) 
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Lp. Nazwa zbiornika lub nr zgodny 
z operatem wodno-prawnym 

Nr działki 
ewidencyjnej 

Powierzchnia 
stawów 

Hodowlane 
gatunki ryb 

1     

2     

 

5) 

 
Lp. 

Rodzaj uprawy trwałej Nr działki ewidencyjnej Powierzchnia 
uszkodzona 

1    

2    

6) 

Lp. Rodzaj zniszczonych maszyn i narzędzi 
1  

2  

7) 

Lp. Rodzaj zniszczonych budynków i budowli 
1  

2  

 

Zawarłem / nie zawarłem* umowę ubezpieczeniową obejmującą co najmniej 50% 

powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50% zwierząt gospodarskich od co najmniej 

jednego z ww. ryzyk. 

 

Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym wniosku są prawdziwe i zgodne ze 

stanem faktycznym, a także, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń 
wynikające z art. 297 Kodeksu karnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.). 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, ponieważ nieczytelne dane mogą uniemożliwić uzyskanie 

pomocy. 

Brak wypełnienia wszystkich danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn 

formalnych i wniosek zostanie zwrócony. 

 

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

 

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

 

Miejscowość , data                                             czytelny podpis rolnika   
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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. RODO2 wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i 

zbieranie moich danych osobowych przez Komisję Gminną w Klimontowie  w celu oszacowania 

szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne i sporządzenia protokołu celem 

ubiegania się o pomoc ze środków publicznych. 

 Zapoznałem/Zapoznałam się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych. 

 

…………………………………..……………………... 

(data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek) 

1. Administratorem Twoich danych jest:  

1) Komisja Gminna do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  na terenie gminy 

KLIMONTÓW, z którą możesz się skontaktować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów e-

mail klimontow@klimontow.pl tel. 15 8 66 11 00 

2) Wojewoda Świętokrzyski, z którym można się skontaktować na adres: 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,  

2. Cel i podstawa przetwarzania danych: 

1) Komisja Gminna dane osobowe przetwarza w celu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale 

specjalnym produkcji rolnej zgłoszonej szkody i sporządzenia protokołu z oszacowania szkód umożliwiającego ubieganie się o 

pomoc ze środków publicznych 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  

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest: 

art. 6 ust. 1 lit a RODO 

2) Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w zakresie weryfikacji protokołów a w przypadku szkód przekraczających 30% 

średniej rocznej produkcji rolnej, potwierdzania protokołów   

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest: 

§ 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 celu określonym w pkt 2 Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Komisję Gminną 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, 

                           (Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi byćzgodne             

                            z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na  

                             podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji)  

 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 uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie danych uniemożliwi oszacowanie strat. 

8. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

                                                 
2 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 (RODO) 
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……………………………….. 

Data i miejscowość 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………….. 

     /imię i nazwisko/ 

       

Zamieszkały(a)…………………………………………………………………… 

                                                      /adres zamieszkania/ 

 

o numerze ewidencyjnym gospodarstwa………………………………………… 

 

oświadczam, iż w roku bieżącym 

- wnioskowałem(am)             Tak/Nie* 

- będę wnioskował(a)             Tak/Nie* 

o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. 

 

 

*  właściwe zaznaczyć 
 

 

………………………………………. 

/czytelny podpis/               
 


