Barcin, dnia ………………………
Dane Wnioskodawcy:
………………………………….
imię i nazwisko

…………………………………..
.………………………………….
adres

…………………………………..
telefon kontaktowy

……………………………………
nr gospodarstwa

Komisja powołana Zarządzeniem Nr ……………….
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
………….. w sprawie oszacowania zakresu i
wysokości szkód, doznanych w wyniku
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy,
która wystąpiła w Gminie Barcin w dniu ……… roku.

Wniosek
Proszę o dokonanie oszacowania strat powstałych wskutek suszy, która wystąpiła w dniu
…………… w gospodarstwie rolnym:
Lp.

Nazwa
WSZYSTKICH
upraw w
gospodarstwie
ze wskazaniem
ich odmiany*
(jara/ozima)

Powierzchnia
upraw (ha)

Numer
ewidencyjny
działki

Położenie
uprawy

(miejscowość)

Utracony
plon na
1 ha
[%]

Produkcja
przeznaczo
na paszę
[%]

Kategoria gleby

(objaśnienia str. 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RAZEM:
* Rodzaj upraw oraz ich powierzchnia musi być zgodna z wnioskiem o przyznanie dopłat bezpośrednich
składanych do ARiMR niezależnie od poziomu szkód. We wniosku należy wpisać również uprawy na gruntach
dzierżawionych (dzierżawa zawarta w formie pisemnej). W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją
uwzględnić, podać jej powierzchnię i wpisać 0% zniszczenia.
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W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego produkcji zwierzęcej:
Lp.

Nazwa gatunku zwierzęcia w
gospodarstwie rolnym
(niestanowiącego stada
podstawowego)

Roczna produkcja towarowa zwierząt
gospodarskich niestanowiących stada
podstawowego – średnia z ostatnich 3 lat*
sztuki

litry

1.
2.
3.
* Jeżeli w gospodarstwie rolnym produkowane jest mleko należy wpisać jego średnią roczną produkcję
(litry) (średnia z ostatnich 3 lat) oraz liczbę krów mlecznych (sztuki).
* Jeżeli w gospodarstwie rolnym sprzedawane są prosięta należy wpisać ich średnią roczną produkcję
(średnia z ostatnich 3 lat) oraz liczbę macior.

Oświadczam, że zamierzam skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji: NIE / TAK*
w banku ………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba banku)

Oświadczam, że:




Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o
płatności w ramach wsparcia bezpośredniego) wynosi ……….. ha, w tym
powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (bez łąk i pastwisk) ……………
ha,
Powierzchnia gospodarstwa rolnego …………… ha.

Zawarłem/am umowę ubezpieczenia upraw rolnych: NIE / TAK (właściwe zaznaczyć)
Nazwa uprawy

Powierzchnia ubezpieczona

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie: NIE / TAK
jakiej wysokości ……………………

(właściwe zaznaczyć)

oraz w

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
karnego za poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz. U. z
2018 r., poz. 1600 ze zm.)
……………………………………
podpis

Kategoria gleb:
I. Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo
gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.
II. Lekka, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek
słabo gliniasty mocny pylasty.
III. Średnia, grupa granulometryczna: glina lekka, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty.
IV. Ciężka, grupa granulometryczna – glina średnia, glina średnia pylasta, glina ciężka, glina
ciężka pylasta, pył ilasty, ił, ił pylasty.
Załącznik do wniosku: Klauzula informacyjna.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych w związku z realizacją przez
Gminę Barcin zadań publicznych, jest Burmistrz Barcina, z siedzibą w Urzędzie
Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, e-mail:
sekretariat@barcin.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o szacowanie
szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Zarządzenia Nr ………… Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego z dnia ……….. w sprawie powołania Komisji do spraw
oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego – suszy oraz Wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę
dotyczących 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,” opracowanych przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Jednocześnie oświadczam, że na dzień składania wniosku są mi znane gatunki roślin, które
według Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej podlegają szacowaniu przez Komisję
ds. szacowania strat w uprawach rolnych.
……………………………..
(podpis)
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