
W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 

bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych). 

We wniosku należy uwzględnić także uprawy wymagające zaorania w związku z ujemnymi skutkami przezimowania. 

 

Tarnowskie Góry dnia ……………………… 
 
 
 
URZĄD MIEJSKI 
w Tarnowskich Górach 
Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Rynek 4 
42-600 Tarnowskie Góry 
 

 

WNIOSEK  

o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 

spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

 

 

1.  Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: …………………...……………………….......... ………………….... 

3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego: ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y : 

 .................................................o powierzchni………ha. 

………………………………… o powierzchni ………. ha 

……………………………………………………………….. 

 

Posiadam również grunty rolne na terenie gminy ……………………...…położonej na terenie  

województwa…………………..……o powierzchni….….ha.  

5. PESEL/ NIP : …………………………………  

6. Nr tel ……………………………... 

7. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie  

płatności ………………………………………………………………………………. 

 

8. W bieżącym roku produkcyjnym dokonano/nie dokonano oszacowania szkód w gospodarstwie 

rolnym wynikającym z działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

 

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym 

 w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego : 

1) suszy    6) powodzi    

2) gradu    7) huraganu    

3) deszczu nawalnego    8) pioruna    

4) ujemnych skutków przezimowania    9) obsunięcia się ziemi  

5) przymrozków wiosennych    10) lawiny    
 

co miało miejsce : 

a) w dniu ……………………………………….. 

b) w okresie od dnia ………………… do dnia ………………………….. 
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Celem : 

 ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR  
    na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej; 

 potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR; 

 ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu    
    Rządowego). 

Szkody powstały w :  

1) uprawach     2) zwierzętach         3) środkach trwałych    

Na terenie gmin/y (wymienić wszystkie) 

:………………………………………………………………………………. 
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Lp. Nazwa uprawy Powierzchnia  
upraw [ha]  

Szacun
kowy  

%  
Strat 

Numery ewidencyjne 
działek na których 

znajduje się uprawa 

 
 

Planowany 
termin zbioru 

1. 2. 3. 4. 5.  

I. Użytki zielone     

1. Łąki     

2. Pastwiska     

3. ………………………………….     

4. .....................................................     

II. Zboża jare     

1. Pszenica     

2. Jęczmień     

3. Owies     

4. Pszenżyto     

5. Mieszanka zbożowa (jaka)     

6. .....................................................     

7. .....................................................     

III. Zboża ozime     

1. Pszenica     

2. Pszenżyto     

3. Jęczmień     

4. Żyto     

5. .....................................................     

6. .....................................................     

7. .....................................................     

IV. Warzywa gruntowe     

1. Marchew     

2. Pietruszka     

3. Burak ćwikłowy     

4. Seler     

5. Por     

6. Cebula     

7. Kapusta ......................................     

8. Ogórki     

9. .....................................................     

10 .....................................................     

V. Okopowe     

1. Ziemniaki     

2. Buraki pastewne     

3. Buraki cukrowe     

4. .....................................................     

5. .....................................................     

VI. Uprawy sadownicze      

1. Jabłonie     

2. .....................................................     

3. .....................................................     

4. .....................................................     

5. .....................................................     

VII. Plantacje owoców miękkich                  

1. Truskawka     
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Tab. 1 Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki, lasy itp.), 

zgodnie z wnioskiem złożonym do ARiMR.  

 
 

 
Tabela 2 

Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt  ( z uwzględnieniem rodzaju oraz  wieku zwierząt )
  

 
 
 
Wykaz uszkodzonych środków trwałych 

 

Lp. 

 
Rodzaj środka trwałego, w którym 

wystąpiły straty 

 

Liczba 
uszkodzonych 

środków 
trwałych [szt.] 

Gmina (na terenie której się 
znajduje) 

1. 2. 3. 4. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Razem  x 

2. ....................................................     

3. ....................................................     

4. ....................................................     

VIII. Uprawy pod folią     

1. .....................................................     

2. .....................................................     

IX. 
Pozostałe uprawy/użytki 
rolne/ugory 

  
  

1. .....................................................     

2. .....................................................     

Razem  x x  

Lp. 
Nazwa gatunku zwierząt 

gospodarskich  
z uwzględnieniem wieku i wagi 

Liczba  
utrzymywanych  
zwierząt [szt.] 

Liczba 
utraconych 

zwierząt 
[szt.] 

Gmina (na terenie 
której się 
znajdują) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Razem   x 
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Oświadczam, że: 

1) jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego/działu specjalnego produkcji rolnej 

o powierzchni ogółem …………………….   ha, w tym:  

 użytków rolnych  ...............................ha;   

 pozostałych gruntów (odłogowanych, zajętych pod zabudowę, nieużytków). ………….. ha;  

2) jestem/nie jestemi) dzierżawcąii) użytków rolnych o powierzchni ............................. ha;  

3) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR) - 

…………………………………………ha ( w tym użytków zielonych oraz łąk ………… ha); 

4)  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za 

poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (DZ.U. z 2017  poz. 2204). 

5)  przed dniem powstania szkód zawarłem/nie zawarłem* umowę ubezpieczenia upraw rolnych lub 

umowę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich obejmującą ochroną ubezpieczeniową co najmniej 

50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt 

gospodarskich; 

 

Czy zawarta została umowa obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia TAK/NIE 
Jeżeli tak to w jakim zakresie:  1. Uprawy 2. Zwierzęta 3. Budynki 4. Maszyny* 

 
Nazwa upraw Powierzchnia upraw 

ubezpieczonych 

  

  

  

 
Nazwa zwierząt Liczba zwierząt 

  

  

 

 
Miejscowość .......................................................              Data:.............................................  

 

Czytelny podpis producenta rolnego: ..................................................................................... 

 
* Niepotrzebne skreślić 
 
 

Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie w roku szacowania (gospodarstwo własne i/lub dzierżawione), 
niezależnie od poziomu szkód. W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją również uwzględnić w kolumnie nr 2, podać 
powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, a w kolumnie nr 4 wpisać 0%; 
 
Należy wymienić uszkodzone środki trwałe spośród: budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, drzewa  
i  krzewy; w przypadku drzew i krzewów należy podać wiek nasadzen. Nie dotyczy budynków mieszkalnych; 
 
Dzierżawa w okresie wieloletnim – umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i trwająca co najmniej do końca okresu 
kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób niebudzący wątpliwości określać datę jej zawarcia 
i czas jej trwania. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,  

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry),  

kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w 

Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 10 

kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 32 393 37 56. 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze  

(art. 6 ust.1 lit. c RODO), tj. realizacji zadań związanych z pracami komisji do spraw szacowania szkód  

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powołanej przez Wojewodę Śląskiego 

(rozporządzenie 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. Pana/Pani dane osobowe w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

5. Odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań 

Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych,  

2) sprostowania danych osobowych,  

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) cofnięcia zgody w przypadku podania numeru telefonu, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa 

się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania 

administracyjnego czy archiwizacji). 

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma  Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować 

będzie niemożliwością rozpatrzenia wniosku.  

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

 

Wnioskujący o szacowanie strat 

  

    …………………………………….. 
             Imię i nazwisko  

 

Data …………..Podpis…………………  

 

mailto:sekretariat@tarnowskiegory.pl

