……………………, dnia…………………………………..
miejscowość i data
……………………………………………………..
Imię nazwisko

URZĄD MIASTA I GMINY
KOŹMIN WIELKOPOLSKI

…………………………………………………….
adres
........................................................
numer telefonu

Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa (nadany przez ARiMR) ……………………………………..

1. Uprawy
Lp.

Rodzaj uprawy

Obszar (ha)

% strat

Nr ewid. działki

Obręb ewid.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

UWAGI
W przypadku braku miejsca na wpisanie wszystkich upraw, prosimy o wpisanie pozostałych upraw
na dodatkowej kartce i dołączenie do wniosku
Należy wpisać wszystkie uprawy, włącznie z tymi, które nie zostały uszkodzone.
Powierzchnie upraw prosimy wpisywać zgodnie z wnioskiem o przyznanie dopłat bezpośrednich na
2019 rok

2. Zwierzęta
L.p

Rodzaj zwierząt gospodarskich stada podstawowego

Średnia roczna produkcja zwierzęca

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. Brojlery kurze 2 tyg. i starsze
13. Mleko krowie

3. Całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego ………………………….ha
Całkowita powierzchnia upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których
przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie bez uwzględnienia ugorów, odłogów
i nieużytków ……………………………ha. w tym:


powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem łąk i pastwisk
.......................................ha,



powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem użytków
zielonych ……….….……….ha*

* Użytki zielone to trawy w uprawie polowej na zielonkę, motylkowe drobnonasienne na zielonkę,
mieszanki motylkowych z trawami, rośliny pastewne objętościowe z użytków zielonych (uprawa lub
zielonka), rośliny pastewne objętościowe z łąk – zielonka, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk,
rośliny pastewne objętościowe z pastwisk pielęgnowanych, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk
pielęgnowanych, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk niepielęgnowanych.

________________________________________________________________________
4. Posiadam grunty rolne na terenie innych gmin ? Tak/Nie**. Jeśli tak, to, w jakich gminach:
gmina ………………………..…………………………………. ilość ha ………………..……….
gmina ………………………..…………………………………. ilość ha ……………………..….
gmina ………………………..…………………………………. ilość ha ………………………….
________________________________________________________________________
5. Posiadam umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia ? Tak/Nie**
Jeśli tak, to, w jakim zakresie:
 uprawy

 zwierzęta

 budynki

 maszyny

Nazwa uprawy

6.

Dokładna powierzchnia
(zgodnie z polisą)

Zakres ubezpieczenia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
 zgłoszone powyżej łąki użytkuję w systemie:
 dwukośnym

 trójkośnym

termin 1 pokosu ……………………………

termin 1 pokosu ……………………………

termin 2 pokosu ……………………………

termin 2 pokosu ……………………………

 nie dotyczy

termin 3 pokosu ……………………………


złożyłem do działającej/ych w gminie/ach ..……………………………………………………………….
Komisji powołanej/ych przez Wojewodę Wlkp. wniosek/ki o oszacowanie szkód w
uprawach rolnych – Tak/Nie/Nie dotyczy**



za powstałe szkody otrzymałem już odszkodowanie – Tak/Nie** w kwocie ………………



wszystkie podane ww wniosku dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
a także, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art.
297 Kodeksu Karnego (Dz.U. 2018 poz. 1600)
………………………………………………
/czytelny podpis rolnika/

DO WNIOSKU PROSIMY DOŁĄCZYĆ
WNIOSEK O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZŁOŻONY W 2019r.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl oraz
właściwa 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 Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.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, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, 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 2015 r. poz. 187 z późn. zm.).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom, 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 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia
danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zrealizowania celu, o
którym mowa w pkt 3, i wynika z przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

