WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.
WSZYSTKIE RUBRYKI MUSZĄ ZOSTAĆ WYPEŁNIONE.
DO NINIEJSZEGO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ
WNIOSKU O PŁATNOŚCI W RAMACH WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO.

……………………………………
Miejscowość, data

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

………………………………………………………
Adres

Nr gospodarstwa z ARiMR: ………….……………
Telefon: ……………………………………….……

Wójt Gminy Domaszowice
Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2022 r.:
1) gradu

2) deszczu nawalnego 

3) ujemnych skutków przezimowania 
4) przymrozków wiosennych

5) powodzi


6) huraganu
7) pioruna
8) obsunięcia się ziemi





Zjawisko powodujące szkodę wystąpiło w dniu: …………….…………. (dot. zjawisk wskazanych w pkt 1-2 i 5-8).
Całkowita powierzchnia upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których w danym roku
przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia
bezpośredniego, o ile został złożony, bez uwzględnienia ugorów, odłogów, czy nieużytków) ……..…….… ha,
w tym powierzchnia:
- powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem użytków zielonych: …………….. ha,
- powierzchnia użytków zielonych w dniu wystąpienia szkód: …………….. ha,
- Powierzchnia gospodarstwa rolnego ………………………….. ha.

Czy posiada Pan/Pani grunty w innych gminach?

NIE

TAK

Wnioskowałem albo będę wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych
spowodowanych wystąpieniem suszy

NIE

TAK

Użytki rolne o pow. ………………..ha posiadam na terenie gminy Domaszowice.
Użytki rolne o pow. ………………..ha posiadam na terenie gminy……………………..…………..……..
Użytki rolne o pow. ………………..ha posiadam na terenie gminy……………………..…………..……..
Użytki rolne o pow. ………………..ha posiadam na terenie gminy……………………..…………..……..
Czy jest prowadzona hodowla zwierząt?

NIE

TAK (wypełnić cz. III wniosku)

Czy wystąpiły uszkodzenia budynków?

NIE

TAK (wypełnić cz. IV wniosku)

I. Wyszczególnienie wszystkich upraw i użytków zielonych na działkach położonych na terenie
gminy Domaszowice (Wszystkie uprawy w bieżącym roku zgodnie z wnioskiem o płatności
w ramach wsparcia bezpośredniego):
Zgłoszenie
szkody
(zaznaczyć-X)

Numery działek

l.p.

Rodzaj uprawy

ewidencyjnych na
których położona
jest działka rolna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Obręb
ewidencyjny
(miejscowość)

Powierzchnia

Uwagi

działki rolnej

komisji

Numery działek

l.p.

Rodzaj uprawy

ewidencyjnych na

Obręb

Powierzchnia

Uwagi

których położona

ewidencyjny

działki rolnej

komisji

jest działka rolna

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia?
NIE
TAK
Uprawy objęte ubezpieczeniem:
II.

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj ubezpieczonej uprawy

Powierzchnia

III.
l.p.

Informacja o produkcji zwierzęcej:
Rodzaj produkcji zwierzęcej*

Ilość sztuk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* - 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; Koźlęta; Tuczniki o wadze 50 kg
i więcej; Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg; Prosięta od 1 maciory; Brojlery kurze 2 tyg. i starsze; Gęsi młode; Kaczki
młode; Indyki młode; Mleko krowie; Mleko owcze; Mleko kozie; Jaja wylęgowe kurze; Jaja wylęgowe pozostałe; Jaja
konsumpcyjne kurze; Jaja konsumpcyjne pozostałe; Wełna surowa i przetworzona owcza; Miód pszczeli; Pozostałe produkty
pszczelarskie; Kozy 1 roczne i starsze; Konie.

IV.
l.p.

Informacja o uszkodzeniach w budynkach gospodarczych:
Budynek

Rodzaj uszkodzenia

1.

2.

3.

4.

5.

…………………………………………..
Podpis

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 Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd
Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-82 Opole.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu: iod@opole.uw.gov.pl lub
listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą oszacowania
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, które wystąpiło na terenie Pani/Pana gospodarstwa.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z „Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę
dotyczące ogólnych zasad szacowania 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” z 29.05.2020 r.
W przypadku niepodania danych osobowych względem ww. wytycznych, nie będzie możliwe rozpoczęcie
procedury szacowania strat w rolnictwie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
(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).
7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9.

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

Wyrażam zgodę na archiwizowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z powyższą klauzulą.
Wnioskujący o szacowanie strat:
Imię i nazwisko ………….…………..
Data ……………………….………….
Podpis ………………….…………….

