
Wniosek
o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą w 2019 r.

(dane do wniosku należy podać na podstawie wniosku obszarowego)

Imię i nazwisko rolnika: …………………………………………   tel. kontaktowy: ………………..…...…...….

Adres zamieszkania:  ………………………………………………………………………………...…....…....….

Położenie gospodarstwa (miejscowość) …………....………………………………............................

PESEL      …………………………….…..     

Numer  identyfikacyjny producenta  rolnego nadawany w trybie  przepisów o  krajowym systemie  ewidencji

producentów,  ewidencji  gospodarstw  rolnych  oraz  ewidencji  wniosków  o  przyznanie  płatności  -

….....................................................

Powierzchnia gospodarstwa ogółem  ……………… ha, w tym w gminie Krzepice ogółem:  ………....……ha

grunty orne, 
trwałe użytki zielone, plantacje wieloletnie: ………..……  w tym dzierżawione: ………………....……..

                                                               lasy: ………..…… w tym dzierżawione: ………………....……..

          nieużytki: ………..…… w tym dzierżawione: …………………....…..

                      pozostałe (m.in. zabudowania): ………..……  w tym dzierżawione: ………………....……..

Czy producent posiada grunty rolne na terenie innych gmin    TAK / NIE*
* zaznaczyć właściwe

Jeśli tak to w jakich:

Gmina ……………… ilość ha ………………

Gmina ……………… ilość ha ………………

Gmina ……………… ilość ha ………………

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia?     TAK / NIE
*  zaznaczyć właściwe

Jeśli tak, to w jakim zakresie:

Uprawy ……….........................................................................................................................................................

Zwierzęta …..............................................................................................................................................................

Budynki ..…........................................................................................................................................................…..
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Maszyny ..…......................................................................................................................................................….

Data/ Termin* wystąpienia szkody …………………………………………………….....

Wnioskuję o kredyt preferencyjny: TAK / NIE *

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie?         TAK, w wysokości ……............            NIE*

* zaznaczyć właściwe

Oświadczenie

Oświadczam, iż posiadam w gospodarstwie rolnym uprawy  :

Lp. Nazwa uprawy1)

Powierzchnia
całkowita

prowadzonych
upraw [ha] 

Szacunkowy
% 

Nr ewid.

działki

Obręb Gmina2)

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

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

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

III. Zboża ozime

1. Pszenica

2. Pszenżyto

3. Jęczmień

4. Żyto

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

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

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

1 ) 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%;

2 ) Należy podać miejsce położenia.
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IV. Warzywa gruntowe

1. Marchew

2. Pietruszka

3. Burak ćwikłowy

4. Seler

5. Por

6. Cebula

7.
Kalafior ....................................
..

8.
Kapusta ...................................
...

9. Ogórki

10. Pomidory

11.
.................................................
....

12.
.................................................
....

V. Okopowe

1. Ziemniaki

2. Buraki pastewne

3. Buraki cukrowe

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

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

VI. Uprawy sadownicze 

1. Jabłonie

2. Grusze

3. Śliwy

4. Wiśnie

5. Czereśnie

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

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

VII. Plantacje owoców miękkich 

1. Truskawka

2. Malina

3. Agrest

4.
Porzeczka ...............................
....

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

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

VIII. Uprawy pod folią

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

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

IX.
Pozostałe uprawy/użytki 
rolne/ugory

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

3/5



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

3.

4.

5.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Razem x x

Średnia roczna produkcja zwierząt gospodarskich:

L.p. Nazwa gatunku zwierzęcia wg grup
wiekowych

Liczba w szt./ kg

1. Byki do opasu, wolce 2 - letnie

2. Jałówki do opasu 2 – letnie i starsze

3. Byczki od 1 do 2 lat

4. Jałówki od 1 do 2 lat

5. Cielęta od 6 m – cy do roku

6. Cielęta do opasu poniżej 6 m-cy

7. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej

8. Warchlaki do opasu od 20 do 50 kg

9. Prosięta od jednej maciory

10. Brojlery dwa tygodnie i starsze

11. Gęsi młode

12. Kaczki młode

13. Indyki młode

14. Inne ( w tym mleko, miód, jaja)
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Straty w budynkach gospodarczych:                     
                                                                                                                                                                                   
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................

....................................................... .................................................................
Miejscowość i data                    Podpis rolnika

Ja niżej podpisana/-y wyrażam dobrowolną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewodę Śląskiego i powołane przez niego Komisje do 

szacowania szkód w celu oszacowania szkód, sporządzenia protokołu z oszacowania szkód, weryfikacji protokołu oraz umożliwienia ubiegania się 
o pomoc ze środków publicznych. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO.
Przyjmuję do wiadomości iż:

           Administratorem moich danych osobowych jest Wojewoda Śląski z siedzibą w Katowicach;
i.       Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania szkód, sporządzenia protokołu z oszacowania szkód, weryfikacji protokołu oraz     

umożliwienia ubiegania się o pomoc ze środków publicznych;
      Wojewoda pozyskuje moje dane od ww. Komisji szacującej szkody.

            Przysługują Pani/Panu uprawnienia wynikające z art. 7 ust. 3. RODO;
        Oświadczam, że nie dokonam likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez komisję powołaną przez wojewodę lustracji na miejscu    

wystąpienia szkód, przy czym w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w 
drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach, tj. plonie) do czasu  
przeprowadzenia drugiego szacowania w terminie ustalonym przez komisję po pierwszym oszacowaniu szkód

           Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych
oświadczeń. Ponadto oświadczam, że dane do wniosku i jego załączników podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.

....................................................... .................................................................
Miejscowość i data                    Podpis rolnika

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

5/5


