Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami).
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.

URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :……………………………………………...……………
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:………………………...………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
4. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR ……………………………...
5. PESEL: 

6. Nr tel ………………………...………...

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego : susza
co miało miejsce:
w okresie od dnia 

  do dnia   

Szkody powstały w:
uprawach



zwierzętach



środkach trwałych



na terenie gminy Sława
7. Posiadam grunty rolne również na terenie gminy: ..................................................................
o powierzchni …………ha, gdzie będę/nie będę składał wniosek o oszacowanie szkód.

Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji na terenie Gminy SŁAWA
(wszystkie użytki rolne, nieużytki, lasy itp.)
Lp.

Nazwa uprawy

1.

Łąki

2.
3.
4.

Pastwiska
………………………………….
.....................................................
Zboża jare

1.
2.
3.
4.

Pszenica
Jęczmień
Owies
Pszenżyto

5.
6.
7.

Mieszanka zbożowa
.....................................................
.....................................................
Zboża ozime

1.
2.
3.
4.

Pszenica
Pszenżyto
Jęczmień
Żyto

5.
6.

.....................................................
.....................................................
Warzywa gruntowe

Powierzchnia całkowita
prowadzonych upraw [ha]

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Okopowe
Ziemniaki
Buraki pastewne

3.
4.
5.

Buraki cukrowe
.....................................................
.....................................................
Uprawy sadownicze

1.
2.
3.
4.

Jabłonie
Grusze
Śliwy
Wiśnie

5.
6.

Czereśnie
.....................................................
ugory

1.
2.

.....................................................
.....................................................
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Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt (stan z początku roku kalendarzowego)

Lp.

Nazwa gatunku zwierząt gospodarskich
z uwzględnieniem wieku i wagi

Liczba
utrzymywanych
zwierząt [szt.]

Liczba utraconych
zwierząt [szt.]

Czy została zawarta umowa obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: tak
Lp.

rodzaj uprawy ubezpieczonej/gatunek zwierząt

nie

powierzchnia uprawy
/ilość sztuk zwierząt

Oświadczam, że:
1) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR)
………………………ha
2) ogólna powierzchnia gospodarstwa …………. ha
3) jestem/nie jestem dzierżawcą użytków rolnych o powierzchni ....................... ha;
4) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2017.2204 ze zm.)

……..……………………………………………………
(data, czytelny podpis)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W REFERACIE
ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sławy z siedzibą przy
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ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane

osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze w celu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego – suszy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie sporządzonych
protokołów z szacowania szkód przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
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