...................................... data.........................................

Wójt Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

WNIOSEK
o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku suszy w okresie
od 11 kwietnia 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku
Nazwisko i imię rolnika / nazwa producenta rolnego
……………………………………………………………………….....................
adres zamieszkania / adres i siedziba producenta rolnego
…………………………………….........................................................................
................................................................................................................................
telefon kontaktowy
.................................................................................................................................
Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)
........................................................................
1. Czy rolnik posiada grunty w innych gminach (właściwe zaznacz ☑)
□ nie
□ tak (jeśli tak wymienić w jakich)
…………………………………………………………….....................................
................................................................................................................................
2. Ogólna powierzchnia gospodarstwa rolnego ……………....... ha .
3. Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodna z
wnioskiem o płatności obszarowe) wynosi ................... ha, w tym :
- powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk
i pastwisk) ..................ha
- powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem wynosi ............... ha.

I. Zakres upraw w gospodarstwie :
L.p.

Nazwa wszystkich upraw
w gospodarstwie zgodnie z
załączonym wnioskiem o
przyznanie płatności

Powierzchnia
uprawy w ha

Szacunkowy
% strat

Nr ewidencyjny
działek, miejscowość

X

X

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

Ogółem ha: (pow. zgodna z
wnioskiem obszarowym)

II. Zwierzęta gospodarskie:
L.p.

Rodzaj produkcji zwierzęcej

1.
2.
3.

Brojlery kurze 2 tyg. i starsze
Byczki od 1 do 2 lat
Byki do opasu, wolce 2-letnie i
starsze
Cielęta do opasu poniżej 6 mies.
Gęsi młode
Indyki młode
Jagnięta
Jaja konsumpcyjne kurze
Jaja wylęgowe kurze
Jaja wylęgowe pozostałe
Jałówki do opasu 2-letnie i starsze
Kaczki młode
Koźlęta
Miód pszczeli
Mleko kozie
Mleko krowie
Mleko owcze
Owce 1 roczne i starsze
Pozostałe produkty pszczelarskie
Prosięta od 1 maciory
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Wełna surowa i przetworzona
owcza

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Średnioroczna
liczba
zwierząt z 3
lat [szt.]

Liczba zwierząt w Produkcja od 1
roku wystąpienia szt.
zwierzęcia
szkód [szt.]
(dt/kg/l/szt.)

4. Czy jest zawarta umowa obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia
□ tak / □ nie (właściwe zaznacz ☑)
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, środków trwałych wynosi:
upraw rolnych ................................................ zł
zwierząt gospodarskich .................................. zł
środków trwałych .......................................... zł
Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe oraz wyrażam
zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

………………………………
Data i czytelny podpis rolnika

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy,
że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Wojewoda Pomorski z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. W sprawach ochrony danych został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl lub
pisemnie na w/w adres.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia protokołu z oszacowania zakresu i wysokości
szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, będącego podstawą ubiegania się o pomoc finansową
ze środków publicznych przez Komisję powołaną przez Wojewodę Pomorskiego na wniosek Wójta
Gminy Pruszcz Gdański.
Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Wojewoda Pomorski jest zobowiązany
lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Wojewody Pomorskiego
danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z RODO, przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo
do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do
przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Dane będą
przechowywane przez okres 5 lat.
W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Wniosek o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku suszy należy
złożyć w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie uszkodzonych
upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na
terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na
terenie, których wystąpiły szkody).
Do wniosku producent rolny powinien dołączyć zgodnie z wytycznymi dla
Komisji powołanych przez Wojewodę kserokopię aktualnego wniosku
o płatności bezpośrednie.

