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............................................................                                                                       
            / imię, nazwisko /                                                                                                                                                   

 

............................................................                                                                                  ....................................... 
            /  adres  zamieszkania /                                                                                                                                                                                       / miejscowość, data/ 

 

  ………………………………… 
   / nr identyfikacyjny gospodarstwa/ 

 

.......................................................... 
                  / nr  telefonu  -  dobrowolnie/                                                                                     
                                                                                       Urząd  Gminy we Władysławowie 

                                                                                                     Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości 
                                                                                                     szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

                                                                                                              specjalnych produkcji rolnej 
                                                                                        

            Proszę o oszacowanie szkód powstałych w wyniku  suszy rolniczej w 2019 r. w  niżej  wymienionych  

uprawach (należy wykazać wszystkie uprawy, również te, w których nie wystąpiły szkody, w takim 

przypadku w kolumnie utrata plonu % wpisać zero): 
 

 

WAŻNE:  produkcję roślinną należy rozpisać wg nazw zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego 

                   wniosku 
 

Lp. Rodzaj  uprawy 

(wykazać wszystkie uprawy w gm. 

Władysławów  zgodnie z wnioskiem 

o płatności bezpośrednie złożonym 

w 2019 r.) 

Powierzchnia 

(ha) 

Stopień szkód - 

utrata plonu  

(%) 

Miejsce  położenia 

(nr działki, miejscowość) 

1 2 3 4 5 
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  Razem  (uprawy)  
 

                                                                                                 ............................................                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                 / podpis  wnioskodawcy/                                                                                                                                     

Potwierdzenie  wielkości  gospodarstwa: 

 

  Pow. ogól...........................ha   w  tym  użytki  rolne........................ha / w tym dzierżawione  ……………ha 

                                                                              lasy ………………ha / w tym dzierżawione  ……………ha 

                                                                              nieużytki………….ha / w tym dzierżawione  ……………ha 

                                                                              pozostałe………….ha / w tym dzierżawione  ……………ha 

                      ................................................                                                                                                                                                                                    
        (podpis pracownika  Referatu Księgowości-potwierdzenie pow. )                                                               

 

1. Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, na terenie gminy Władysławów, 

prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca?      
 

        TAK                      NIE     * 
 

Jeśli TAK, należy obowiązkowo wypełnić załącznik nr 2 do niniejszego wniosku 
 

2. Czy producent rolny posiada grunty rolne na terenie innych gmin?  
 

        TAK                      NIE    * 
 

Jeśli   TAK, to w jakich? (jeżeli brak protokołu z innej gminy należy wpisać wszystkie uprawy z ternu 

                                                                                                                                                              tej gminy) 

 

 

 

 

         Struktura upraw na terenie innych gmin wygląda następująco:  

         Gmina  ………………………………… 

          uprawa ……………………………………. pow.  ha ……………………… 

          uprawa ……………………………………. pow.  ha ……………………… 

          uprawa ……………………………………. pow.  ha ……………………… 

          nieużytki …………… ha, lasy ………… ha, pozostałe ………………. ha 

          Gmina  ………………………………… 

          uprawa ……………………………………. pow.  ha ……………………… 

          uprawa ……………………………………. pow.  ha ……………………… 

          uprawa ……………………………………. pow.  ha ……………………… 

          nieużytki …………… ha, lasy ………… ha, pozostałe ………………. ha 

  ilość ha:   

 ilość ha:   

  ilość ha:   
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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, złożonym 

w 2019 r. wynosi …………… ha,  

w tym powierzchnia: 

1/ upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem łąk i pastwisk     ………………….. ha 

2/ powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem użytków zielonych (UZ)  ………………. ha 

3/ łąk i pastwisk trwałych                                                              …………………..  ha 

4/ sadów i plantacji wieloletnich                                                   …………………… ha 

5/ powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon  w danym roku (np.: ugory, nieużytki)       ………………….... ha 

3. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia? 

 

         TAK                      NIE       * 

 

          Jeśli TAK, to w jakim zakresie: 

               -   uprawy……………………………………………………………………………. 

               -   zwierzęta………………………………………………………………………….. 

               -   budynki…………………………………………………………………………… 

               -   maszyny………………………………………………………………………….. 
     

 4.  Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie? 

        TAK                      NIE     * 

 

           Jeśli TAK, to w jakiej wysokości?   

                -   uprawy……………………………………………………………………………. 

               -   zwierzęta………………………………………………………………………….. 

               -   budynki…………………………………………………………………………… 

               -   maszyny………………………………………………………………………….. 
 

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji 

 

        TAK                      NIE 
 

          w banku………………………………………………………………………… 
 

 

                                                                                                              ............................................                                                                                                                   
                                                                                                           podpis  właściciela 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Przypomnienie:  
 

1.     Produkcję roślinną należy rozpisać wg nazw zawartych w załączniku nr 1 do wniosku 

2. Jeżeli w gospodarstwie na ternie gm. Władysławów prowadzona jest produkcja zwierzęca 

       należy obowiązkowo wypełnić załącznik nr 2 
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Załącznik nr 1 do wniosku o oszacowanie strat – produkcja roślinna 
 

Zboża na ziarno 

Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno 

Pszenica zwyczajna jara na ziarno 

Pszenica zwyczajna ozima na ziarno 

Żyto ogółem na ziarno 

Żyto jare na ziarno 

Żyto ozime na ziarno 

Jęczmień ogółem na ziarno 

Jęczmień jary na ziarno 

Jęczmień ozimy na ziarno 

Owies na ziarno 

Pszenżyto ogółem na ziarno 

Pszenżyto jare na ziarno 

Pszenżyto ozime na ziarno 

Mieszanki zbożowe na ziarno 

Mieszanki zbożowe jare na ziarno 

Mieszanki zbożowe ozime na ziarno 

Kukurydza (sucha i wilgotna) na ziarno 

Pozostałe zboża na ziarno 

Gryka na ziarno 

Proso na ziarno 

Strączkowe na nasiona suche 

Strączkowe jadalne na nasiona suche 

Groch konsumpcyjny na nasiona suche 

Fasola na nasiona suche 

Bób na nasiona suche 

Soczewica na nasiona suche 

Soja na nasiona suche 

Pozostałe strączkowe jadalne na nasiona suche 

Strączkowe pastewne na nasiona suche 

Groch pastewny (peluszka) na nasiona suche 

Bobik na nasiona suche 

Łubin słodki na nasiona suche 

Wyka ogółem na nasiona suche 

Wyka jara na nasiona suche 

Seradela na nasiona suche 

Pozostałe strączkowe pastewne na nasiona suche 

Mieszanki strączkowych z innymi roślinami ogółem na nasiona suche 

Mieszanki strączkowych z innymi roślinami jare na nasiona suche 

Mieszanki strączkowych z innymi roślinami ozime na nasiona suche 

Rośliny przemysłowe 

Buraki cukrowe na korzeń 

Cykoria przemysłowa na korzeń 

Rośliny oleiste 

Rzepak i rzepik ogółem oleisty 

Rzepak i rzepik jary oleisty 

Rzepak i rzepik ozimy oleisty 

Słonecznik oleisty 

Len i lnianka oleiste 

Soja oleista 

Pozostałe rośliny oleiste 

Rośliny włókniste (uprawa lub słoma) 

Len i lnianka włókniste 

Rośliny przemysłowe specjalne 

Tytoń na liście 

Chmiel na szyszki 

Rośliny zielarskie (lecznicze, przyprawowe, aromatyczne) 

Wiklina 

Ziemniaki 

Ziemniaki sadzeniaki (kwalifikowane) 

Ziemniaki jadalne 

Ziemniaki skrobiowe 

Ziemniaki pastewne 

Ziemniaki ogólnoużytkowe 

Rośliny pastewne objętościowe na gruntach ornych 

Okopowe pastewne na pasze 

Buraki pastewne na pasze 

Brukiew pastewna na pasze 

Marchew pastewna na pasze 

Topinambur na pasze 

Dynia pastewna na pasze 

Pozostałe okopowe pastewne na pasze 

Kukurydza pastewna na zielonkę 

Zboża i mieszanki zbóż z innymi roślinami na zielonkę 

Trawy w uprawie polowej na zielonkę (UZ) 

Strączkowe na zielonkę 

Motylkowe drobnonasienne na zielonkę (UZ) 

Mieszanki motylkowych z trawami (UZ) 

Pozostałe polowe uprawy pastewne na zielonkę 

Rośliny pastewne objętościowe z użytków zielonych (uprawa lub zielonka) (UZ) 

Rośliny pastewne objętościowe z łąk - zielonka (UZ) 

Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk (UZ) 

Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk pielęgnowanych (UZ) 

Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk niepielęgnowanych (UZ) 
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Pomidory w uprawie polowej 

Ogórki w uprawie polowej 

Kalafiory i brokuły w uprawie polowej 

Inne warzywa uprawiane dla owoców i kwiatów w uprawie polowej 

Kapusta w uprawie polowej 

Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) w uprawie polowej 

Cebula w uprawie polowej 

Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) w uprawie polowej 

Warzywa strączkowe do zbioru na zielono w uprawie polowej 

Pomidory w uprawie pod osłonami wysokimi 

Ogórki w uprawie pod osłonami wysokimi 

Inne warzywa uprawiane dla owoców i kwiatów w uprawie pod osłonami wysokimi 

Kapusta w uprawie pod osłonami wysokimi 

Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) w uprawie pod osłonami wysokimi 

Cebula w uprawie pod osłonami wysokimi 

Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) w uprawie pod osłonami wysokimi 

Warzywa strączkowe do zbioru na zielono w uprawie pod osłonami wysokimi 

Kwiaty i inne rośliny ozdobne 

Kwiaty i inne rośliny ozdobne w uprawie polowej 

Kwiaty cięte w uprawie polowej 

Kwiaty i inne rośliny ozdobne - całe rośliny w uprawie polowej 

Kwiaty i inne rośliny ozdobne pod osłonami wysokimi 

Kwiaty cięte w uprawie pod osłonami wysokimi 

Kwiaty i inne rośliny ozdobne - całe rośliny w uprawie pod osłonami wysokimi 

Owoce 

Owoce w uprawie polowej 

Truskawki w uprawie polowej 

Owoce w uprawie pod osłonami wysokimi 

Truskawki w uprawie pod osłonami wysokimi 

Owoce z sadów 

Owoce miękiszowe - ziarnkowe 

Jabłka 

Gruszki 

Owoce pestkowe 

Śliwki 

Wiśnie 

Czereśnie 

Brzoskwinie 

Morele 

Orzechy 

Orzechy włoskie 

Orzechy laskowe 

Owoce jagodowe 

Agrest 

Aronia 

Porzeczki czarne 

Porzeczki czerwone 

Maliny ogrodowe 

Borówki 

Pozostałe owoce jagodowe 

Plantacje nasienne traw 

Plantacje nasienne motylkowych drobnonasiennych 

Plantacje nasienne roślin korzeniowych 

Uprawy drugoroczne - nasiona 

Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów 

Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów w uprawie polowej 

Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw w uprawie polowej 

Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów pod osłonami wysokimi 

Nasienniki i rozsadniki warzyw w uprawie pod osłonami wysokimi 

Nasienniki i rozsadniki kwiatów w uprawie pod osłonami wysokimi 

Inne uprawy nasienne 

Inne uprawy nasienne i rozsadniki w uprawie polowej 

Pozostałe plantacje nasienne 

Szkółki w uprawie polowej 
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Załącznik nr 2 do wniosku o oszacowanie strat – produkcja zwierzęca 

 

 

Rodzaj produkcji zwierzęcej  

Stan w dniu 

wystąpienia 

szkody 

 

szt./kg 

Średnia 

roczna 

produkcja 

 

szt./kg 

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze kg   

Jałówki do opasu 2-letnie i starsze kg   

Byczki od 1 do 2 lat kg   

Jałówki od 1 do 2 lat kg   

Cielęta od 6 mies. do 1 roku kg   

Cielęta do opasu poniżej 6 mies. kg   

Owce 1 roczne i starsze kg   

Jagnięta kg   

Koźlęta kg   

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej kg   

Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg kg   

Prosięta od 1 maciory szt   

Brojlery kurze 2 tyg. i starsze kg   

Gęsi młode kg   

Kaczki młode kg   

Indyki młode kg   

Mleko krowie 100 kg   

Mleko owcze 100 kg   

Mleko kozie 100 kg   

Jaja wylęgowe kurze 1000 szt   

Jaja wylęgowe pozostałe 1000 szt   

Jaja konsumpcyjne kurze 1000 szt   

Jaja konsumpcyjne pozostałe 1000 szt   

Wełna surowa i przetworzona owcza dt   

Miód pszczeli kg   

Pozostałe produkty pszczelarskie 

 

  

Kozy 1 roczne i starsze kg   

Konie kg   
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wuw@poznan.uw.gov.pl
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