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WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD 

spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  

 

  

 

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. 

 

Dane producenta rolnego: 

Imię i nazwisko producenta rolnego: …………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………. 

Adres i miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………………..  

Adres siedziby producenta rolnego: …………………………………………………………………….. 

Adres gospodarstwa rolnego: …………………………………………………………………………… 

Adres działu specjalnego produkcji rolnej: ……………………………………………………………… 

Numer identyfikacyjny producenta rolnego: 

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

 
 Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie w wyniku szkód 

spowodowanych przez wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego: 

 suszy w środku trwałym  powodzi  gradu  huraganu  deszczu nawalnego  piorunu 

 ujemnych skutków przezimowania  obsunięcia się ziemi  przymrozków wiosennych  lawiny 

co miało miejsce w dniu …………....2021 r.  

  

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 
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 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 na 

…………..……..ha, łącznie z: 

wieloletnie użytki zielone (UZ), o pow..…….……...ha,  

trwałe użytki zielone (TUZ), o pow. ………...……...ha,  

w tym: 

na terenie gminy .............................., ...................ha w której wystąpiły szkody -  

na terenie gminy ..............................., ……..........ha, w której wystąpiły szkody –  

na terenie gminy .............................., …...............ha, w której wystąpiły szkody –  

 

3) Powierzchnie gruntów odłogowanych i nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwie ………ha (ogółem)   

4) Prowadzę w gospodarstwie:  

- wyłącznie produkcję roślinną, –  

- wyłącznie produkcję zwierzęcą, –  

- produkcję roślinną i zwierzęcą, –  

Powierzchnia poszczególnych upraw w danym gospodarstwie – załącznik nr 1 

Informacja o średniej rocznej produkcji towarowej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 

produkcji rolnej – załącznik nr 2 

5)  

Lp. Nazwa zbiornika lub nr zgodny z 

operatem wodno-prawnym 

Nr działki 

ewidencyjnej 

Powierzchnia stawów Hodowlane 

gatunki ryb 

     

 

6) 

Lp. Rodzaj uprawy trwałej Nr działki ewidencyjnej Powierzchnia uszkodzona 
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7) 

Lp. Rodzaj zniszczonych maszyn i narzędzi 

  

8) 

Lp. Rodzaj zniszczonych budynków i budowli 

  

 

-poniosłem/ nie poniosłem* inne koszty z powodu wystąpienia ww. szkody  w wysokości: ……………………. zł., 

w związku z tym wymieniam i załączam dokumentacje poniesionych kosztów: 

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

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

 Zawarłem / nie zawarłem* umowę ubezpieczeniową obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia 

obejmującą w zakresie:  

 
o uprawy 

Nazwa upraw Powierzchnia ubezpieczona 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

 

 

o zwierzęta   
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Nazwa zwierząt Liczba zwierząt 

    

    

    

    

 

o budynki (rodzaj)…………………………………………………………………..……………… 

 

o maszyny (rodzaj)…………………………………………………………………………………. 

 
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb,  

środków trwałych wynosi: 

 

upraw rolnych …………………………..……. zł 

zwierząt gospodarskich ………………………..zł 

ryb ……………………………………………. zł 

środków trwałych ……………………………. zł 

  
 
Oświadczam, że: 

a) nie dokonam likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez komisję powołaną 
przez wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód, 

b) 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 (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1444 z późn. zm.) 

c) Oświadczam, że wobec mojej osoby został spełniony obowiązek informacyjny dotyczący ochrony 
danych osobowych. 
 

 
 

 
 

…………………………..………………………………..…………….. 
(miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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, zwanego dalej: ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 
Ciechocin. 
2) Administrator wyznaczył inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą 
adresu info@czernikowo.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia protokołu z szacowania zakresu i 
wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnej produkcji rolnej spowodowanym 
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przez komisję do spraw szacowania szkód. 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy. 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
 
 

Załączniki do wniosku: 

1. Powierzchnia poszczególnych upraw w danym gospodarstwie   
 
2. Informacja o średniej rocznej produkcji towarowej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej 
 


