
………………………………….
Miejscowość i data 

…………………………………….…........……………
 Wójt/ Burmistrz/Prezydent

                                                             

WNIOSEK

O  oszacowanie  szkód  powstałych  w  związku  z  wystąpieniem  niekorzystnego  zjawiska

atmosferycznego: ………………………………..…………………….......................................

Data wystąpienia szkód: …….………………………………………………………………......

Numer ewidencyjny gospodarstwa: …………………………………….....................................

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………...............................

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /REGON_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

*(wpisać co najmniej jeden z identyfikatorów)

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

Poczta i nr kodu: ……………………………………………………………..............................

Gmina: ……………………………………………………………………..................................

Powiat: …………………………………………………………………….................................

Numer telefonu: ……..…………………………………………………….................................

Adres gospodarstwa rolnego: …………………………………………………………………..

Siedziba gospodarstwa rolnego: ………………………………………………………………..

Ogólna powierzchnia gospodarstwa (ha): ………………………………………........................

Grunty dzierżawione na umowach wieloletnich zawartych na piśmie (ha): .....………………..

Powierzchnia użytków rolnych (ha): ………………………………………………….........…..

Czy zawarta jest umowa ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia niekorzystnych

zdarzeń losowych: ………………………………………………………………………….…...



Lp.

RODZAJ UPRAWY
(należy wpisać wszystkie uprawy

znajdujące się w gospodarstwie rolnym
w 2019 roku zgodnie z wnioskiem

o dopłaty z ARiMR)
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Wniosek  należy  złożyć  w  Urzędzie  Gminy  właściwym  ze  względu  na  położenie
uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym
na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których
wystąpiły szkody).

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć:
 kserokopię  aktualnego  wniosku  o  płatności  bezpośrednie  w  celu  informacji

o powierzchni gospodarstwa rolnego,
 kserokopię aktualnej umowy ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia

niekorzystnych zdarzeń losowych

Informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował na swojej stronie internetowej
(w  zakładce  Niekorzystne  Zjawiska  Atmosferyczne)  aktualne  „Wytyczne  dla  Komisji
powołanych przez Wojewodę dotyczące 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.

Oświadczam,  że  zawarte  we  wniosku  dane  są  prawdziwe  oraz  wyrażam  zgodę  na  ich
przetwarzanie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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).

………………………………
            Data i czytelny podpis rolnika



KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd

Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-82 Opole.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu: iod@opole.uw.gov.pl lub

listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z procedurą oszacowania

zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych

wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, które wystąpiło na terenie Pani/Pana gospodarstwa.

     Obowiązek podania danych osobowych wynika z „Wytycznych dla Komisji  powołanych przez Wojewodę

dotyczące 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” z 2019 r.

W przypadku niepodania danych osobowych względem ww. wytycznych, nie będzie możliwe rozpoczęcie

procedury szacowania strat w rolnictwie.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych, 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się

przetwarzanie  danych  osobowych,  a  także  m.in.  z  zasadami  wynikającymi  z  Kodeksu  postępowania

administracyjnego czy archiwizacji).

7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma  Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

9.  Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również

 profilowaniu.

Wyrażam  zgodę  na  archiwizowanie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  

z powyższą klauzulą.

Wnioskujący o szacowanie strat

 

……………………………….……………..…..……..
                      Imię i nazwisko 

Data ..……….….……..Podpis……………..….…… 

mailto:iod@opole.uw.gov.pl

