Borek Wielkopolski,
Data przyjęcia wniosku
-

-

- 2019 roku

Nr wniosku

- 2019 roku
Burmistrz Borku Wielkopolskiego
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wielkopolski

Wniosek
o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
Wniosek dotyczy szkód, które wystąpiły:
□w całym gospodarstwie
□ w części gospodarstwa
DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK
2019 składanego do ARiMR

A. Dane producenta rolnego i gospodarstwa (dane muszą być zgodne z wnioskiem
o przyznanie płatności na rok 2019):
1. nr identyfikacyjny (ARiMR):

3. Adres zamieszkania/siedziby:

ul.
2. nr telefonu (dane nieobowiązkowe,
ale ułatwią załatwienie sprawy)

4. Adres gospodarstwa rolnego/działu specjalnego:

nr domu:

miejscowość:
kod pocztowy:

ul.

nr domu:

miejscowość:

-

kod pocztowy:

gmina:

-

gmina:

5. Imię i nazwisko/Nazwa producenta rolnego:

B. Rodzaj niekorzystnego zjawiska atmosferycznego:

□susza,
□grad,
□ujemne skutki przezimowania, □przymrozki wiosenne,
□huragan,
□pioruny,
□lawina,
- 2019 roku

□deszcz nawalny,
□powódź,
□obsunięcia się ziemi,

które miało miejsce w dniu:

C. Powierzchnia (dane muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019):
1. Całkowita
powierzchnia
w gospodarstwie rolnym:

upraw 2. Powierzchnia upraw rolnych w dniu 3. Powierzchnia, z której nie
wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk uzyskiwany plon w danym roku:
i pastwisk):

ha

ha

ha

4. Powierzchnia całkowita gospodarstwa 5. Powierzchnia gospodarstwa z rozróżnieniem na gminy:
rolnego:

ha

gmina

ha

gmina

ha

gmina

ha

6. Siedziba gospodarstwa rolnego znajduje się na terenie gminy:

jest

D. Inne dane:
1. Informuję, że składam wniosek o oszacowanie szkód przez komisję do gmin, poza gminą
w której znajduje się siedziba gospodarstwa:
Nie składam wniosku o oszacowanie szkód w gminach:
2. Oświadczam, że zamierzam zaciągnąć kredyt na wznowienie produkcji: TAK/NIE*
3. Informuję, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia:
TAK/NIE*. Jeżeli TAK, to w jakim zakresie:

□uprawy
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczona

Nazwa

Liczba

□zwierzęta

□budynki
□maszyny
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi:
upraw rolnych

zł

zwierząt gospodarskich

zł

ryb

zł

środków trwałych

zł

4. Szczegółowe dane o strukturze upraw i poniesionych szkodach zawiera oświadczenie nr 1,
o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach oświadczenie nr 2, o poniesionych
szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe oświadczenie nr 4a, o poniesionych
szkodach w uprawach trwałych oświadczenie nr 4b do niniejszego wniosku.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za
poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń.
…....................................................
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

…..............................................................
czytelny podpis rolnika składającego wniosek

1. Imię i nazwisko/Nazwa producenta rolnego:

Lp.

-1-

2. Adres zamieszkania/siedziby producenta rolnego:

OŚWIADCZENIE Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
Nazwa uprawy zgodna
Powierzchnia
z wykazem danych FADN
upraw w 2019 r.
(należy wykazać wszystkie
w ha
ProponoNr działki (z obrębem),
uprawy znajdujące się na
(każdą
wany przez
na której znajduje się
działkach rolnych uprawianych
powierzchnię
rolnika
dany rodzaj uprawy
w gospodarstwie, zgodnie
należy wykazać
% strat
z wnioskiem o przyznanie
oddzielnie wg pola
płatności na rok 2019)
uprawowego)
-2-

-3-

-4-

-5-

X

X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RAZEM (powierzchnia zgodna z działem C
wniosku)

Oświadczam, że w moim gospodarstwie JEST/NIE JEST* prowadzona produkcja zwierzęca, jeśli
JEST należy wypełnić Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach.
W gminie właściwej do położenia siedziby gospodarstwa w kolumnie 2 i 3 należy podać
powierzchnię upraw z całego gospodarstwa, z terenu wszystkich gmin, wyliczoną zgodnie
z wnioskiem o przyznanie płatności na 2019 rok.
W gminach poza siedzibą, w kolumnie 2 i 3 podaje się powierzchnię upraw tylko z danej gminy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za
poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń.

…....................................................
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

…..............................................................
czytelny podpis rolnika składającego wniosek

1. Imię i nazwisko/Nazwa producenta rolnego:

Lp.

OŚWIADCZENIE Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach
Liczba zwierząt podłych
Liczba zwierząt
spowodowanych
(przeznaczonych
wyłącznie
Nazwa gatunku zwierzą według grup
wyłącznie do
wystąpieniem
technologicznych
sprzedaży w 2019
niekorzystnego
roku)
zjawiska
/szt./
atmosferycznego
/szt./

-11

2. Adres zamieszkania/siedziby producenta rolnego:

-2-

-3-

-4-

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze
Byczki od 1 do 2 lat
Jałówki do opasu 2-letnie i starsze
Jałówki od 1 do 2 lat
Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
Cielęta do opasu poniżej 6 miesięcy
Krowy – produkcja mleka (należy podać
średnią liczbę zwierząt stada podstawowego,
a nie ilość wytworzonego produktu
w gospodarstwie)

2

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg
Maciory – produkcja zwierząt (należy podać
średnią liczbę zwierząt stada podstawowego,
a nie ilość wytworzonego produktu
w gospodarstwie)

3

Jagnięta

4

Kozy - produkcja mleka (należy podać
średnią liczbę zwierząt stada podstawowego,
a nie ilość wytworzonego produktu
w gospodarstwie)
Koźlęta

5
6
7
Jeśli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca, brak wypełnienia kolumny 3 uniemożliwi
sporządzenie protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy
i złożenie fałszywych oświadczeń.
…....................................................
miejscowość, data
* niepotrzebne skreślić

…..............................................................
czytelny podpis rolnika składającego wniosek

1. Imię i nazwisko/Nazwa producenta rolnego:

2. Adres zamieszkania/siedziby producenta rolnego:

OŚWIADCZENIE Nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe

Lp.

Gatunek zwierząt gospodarskich
stada podstawowego – opis
uszkodzeń

Liczba zwierząt
w szt.

Numer
identyfikacyjny
zwierzęcia lub numer
stada (dotyczy
zwierząt objętych
systemem IRZ)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Wysokość szkód
w zł

1
2
3
4

Lp.

Rodzaj budynków i budowli służących do produkcji
rolnej – opis uszkodzeń

Mierniki rzeczowe –
jednostka miary: szt.,
m2, m3

Wysokość szkód
w zł

-1-

-2-

-3-

-4-

1
2
3
4
Lp.

Rodzaj maszyn i narzędzi służących do produkcji rolnej – Mierniki rzeczowe –
opis uszkodzeń
jednostka miary: szt.

-1-

-2-

-3-

Wysokość szkód
w zł
-4-

1
2
3
4
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie
nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń.

…....................................................
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

…..............................................................
czytelny podpis rolnika składającego wniosek

1. Imię i nazwisko/Nazwa producenta rolnego:

2. Adres zamieszkania/siedziby producenta rolnego:

OŚWIADCZENIE Nr 4a o poniesionych szkodach w uprawach trwałych
L
p.

Nr działki
ewidencyjnej
według ewidencji
gruntów
i budynków

1-

-2-

Rodzaj środka trwałego – drzewa i krzewy sadownicze
Gatunek, odmiana, wiek, podkładka,
rozstawa

Powierzchnia
uszkodzona w ha

Mierniki rzeczowe
– jednostka miary:
szt., m2

-3-

-4-

-5-

1
2
3
4
5
6
7
8
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie
nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń.

…....................................................
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

…..............................................................
czytelny podpis rolnika składającego wniosek

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w
Urzędzie Miejskim w Borku Wielkopolskim
Zgodnie z art. 13 ust.1i 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) (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1) zwane RODO, i n f o r m u j e m y :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Borku Wlkp. jest Burmistrz Borku Wlkp., który ma swoją siedzibę w Borku Wlkp.
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.; tel. 655716120; fax 655715893;
sekretariat@borekwlkp.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
tel. 607 753 475, e-maila : daneosobowe24h@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO );
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy
publicznej powierzonej Administratorowi ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 wykonania umów cywilno-prawnych ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO ).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Urzędu przysługuje prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawienia),
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby),
 wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
6) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
7) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

