
Zalcznik nr 4 

urzd miastalgminy 

imiç i nazwisko lub nazwa siedziby producenta rolnego 

adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego 

adres gospodarstwa rolnego 

adres dzia!u specjalnego produkcji rolnej 

numer telefonu kontaktowego* 

numer identyfikacyjny producenta rolnego 

*podje numeru telefonu nie jest obowizkowe, ale ulatwi nam kontakt z PanerwPani4 w celu oszacowania szkOd. 

WNIOSEK 0 OSZACOWANIE SZKOD 

Szkody zostaly spowodowane przez6: 

susze 
grad 
deszcz nawalny 
ujemne skutki przezimowania 
przymrozki wiosenne 

El powOd± 	 LI 
huragan 	 LI 

El 	piorun 	 El 
El 	obsuniçcia sic ziemi 	El 

lawinç 	 El 

co mialo miejsce w dniu/dniach........................................................................... 

Calkowita powierzchnia upraw, z ktOrych w danym roku przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie 

rolnym, zgodna z wnioskiem 0 przyznanie platnoci na rok ........, wynosi ...........................ha, w tym: 

a) powierzchnia upraw rolnych w dniu wystpienia szkód (z wylczeniem hk 

i pastwisk).............................ha, 

b) powierzchnia z ktOrej We jest uzyskiwany pion w danym roku..........................ha. 

Powierzchniagospodarstwa rolnego wynosi .................................................... ha. 

Owiadczam, ze zgodnie z wnioskiem 0 przyznanie platnoci na rok ........., posiadam grunty role 

z uprawami w nastçpujcych gminach: 

nazwa gminy 	 powierzchnia uzytków rolnych 	czy wystpily szkody? 
tak/nie 

Informujç, ze wniosek o oszacowanie szkód ziozytem równiez do nastçpujcych gmin: 

a) gmina ..................................................w wojewOdztwie............................................. 

b) gmina ..................................................w województwie............................................. 

Wniosek nalezy zloiy6 w urzdzie gminy/miasta wtaciwym ze wzgldu na potozenie poszkodowanego gospodarstwa. 
6 Wtaciwe zaznaczy. 



c) gmina 	 . w wojewOdztwie 	 . 

Najwiçkszq czçé uzytkOw rolnych gospodarstwa (grunty wiasne i uzytkowe) sporOd gmin w których 

wystpily szkody polozona jest w gminie ................................................................................... 

Informujç, ze zawarlem umowç obowizkowego tub dobrowotnego ubezpieczenia: TAKINIE7. 

Jezeti TAK, to w jakim zakresie: 

0 uprawy 

I 	 Nazwa 	 I 	powierzchnia ubezpieczona 	I 

0 zwierzeta 

Nazwa 	 ticzba 

o budynki 

o maszyny 

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytuhi ubezpieczenia upraw rolnych, zwierzt gospodarskich, ryb, §rodk6w 

trwalych wynosi: 

uprawy rome ............................................. zi. 

zwierzçta gospodarskie ............................ zi. 

ryby............................................................. zL 

rodki trwate .............................................. zi. 

Tabela 1. Szczegolowy wykaz prowadzonej produkcji roIinnej. 

- Powierzchnia upraw w 
r. 

Kazdq powierzchniç Stwierdzony przez uszkodzonq nalez' wykazaé Procent strat komisjç % strat w oddzielnie wg pola stwierdzony uprawie - wypelnia 
Ip. Nazwa uprawy Numer ewidencyjny uprawowego. Pozostale przez komisja p0 dzialki powierzchnie upraw producenta przeprowadzeniu nieuszkodzonych nalezy rolnego Iustracji zsumowaó i wpisa  powierzchniç bez podzialu 

na pola uprawowe 
(ha)  

. 
2 

3 

4 

5 

6 

x Razem powierzchnia  

Wtaciwe zaznaczyt. 



Tabela 2. Szczególowy wykaz produkcji zwierzccej towarowej. 

Liczba zwierzt padlych 

ip. Nazwa gatunku zwierzt 
rednioroczna liczba zwierzt 

1qcznie z powodu 
wystpienia niekorzystnego 

z 3 tat (szt.) 
zjawiska atmosferycznego 

(szt.) 

1 

2 

3 

4 

5 

Tabela 3. Szkody w hodowli ryb. 

Ip. 1 2 3 4 5 

nazwa zbiornika tub nr 
zgodny z operatem 
wodno-prawnym  

nr dzialki ewidencyjnej 

powierzchnia stawOw 

hodowlane gatunki ryb 

rednia roczna 
produkcja ryb z 3 
ostatnich_tat_(kg)  

rednia roczna cena ryb 
z 3 ostatnich tat (zllkg) 

przewidywana 
wysokoó produkcji ryb 

w roku wystpienia 
szkód 

(z uwzglcdnieniem spadku 
produkcji spowodowanej 
padnicciem ryb w wyniku 
niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego)_(kg)  

Tabela 4. Wykaz uszkodzonych frodków trwalych innych niz uprawy trwale - zwierzçta 

p 
rodzaj zwierzt gospodarskich stada 

podstawowego 
ticzba 

zwierzt (szt.) 

numer identyfikacyjny 
zwierzçcia tub numer 
stada (dotyczy zwierzt 
objctychsystemem_IRZ)  

wysokoá szkód 
(zi) 

2 

3 

4 

5 

Tabela 4a. Wykaz uszkodzonych grodk6w trwaiych innych niz uprawy trwale - budynki, maszyny 

Rodzaj budynkOw i budowti, maszyn i flarZçdZi 	
Szacunkowa wysokoé szkOd (A)1P 	s1u2cych do produkcji rolnej - opis szkody 



4 

Tabela 5. Wykaz uszkodzonych upraw trwalych. 

Ip. wedlug ewidencji 
gruntOw i budynków 

nr dzialki ewidencyjnej  
rodzaj rodka trwalego - drzewa i krzewy sadownicze 

mierniki rzeczowe 
—jednostka miary 

(s 	m2) gatunek, odmiana, wiek, 
podkladka8, rozstawa 

powierzchnia 
uszkodzona (ha) 

2 

3 

4 

5 

Owiadczam, 2e nie dokonam likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez komisjç powolan4 

przez wojewode lustracji na miejscu wystpienia szkOd, przy czym w przypadku szkOd spowodowanych przez 

ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powOd± lub grad w drzewach owocowych (dotyczy 

wylcznie drzew owocowych jako grodka trwalego natomiast nie dotyczy szkOd w owocach, tj. plonie) do czasu 

przeprowadzenia drugiego szacowania w terminie ustalonym przez komisjç P0 pierwszym oszacowaniu szkOd. 

(miejscowoó, data, czytelny podpis rolnika skladajjcego wniosek) 

wiadomy odpowiethia1noci kamej wynikajcej z art. 297 Kodeksu karnego owiadczam, ze powysze dane 
podalem/am zgodnie ze stanem faktycznym. 

(miejscowoó, data, czytelny podpis rolnika skladajcego wniosek) 
Tozsamoé administratora 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewoda Ma.zowiecki. 
Mogq sic Pañstwo z nim kontaktowaé w nastçpujcy sposób: 
listownie na adres: p1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
poprzez elektronicznq skrzynkç podawcz: /t6j4ljd68r/skrytka 
poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl  
telefonicznie: 22 695 69 80 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
Nad pra-,vidlowogciq przetwarzania pañstwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony 
danych, z ktOrym mozna sic kontaktowaá: 
listownie na adres: p1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
poprzez elektronicznq skrzynkç podawcz: /t6j4ljd68r/skrytka 
poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl  
telefonicznie: 22 695 69 80 

Cel przetwarzania Pana/Pani danych i podstawa prawna 
Pana/Pani dane osobowe sq przetwarzane w celu wypelnienia obowizku ciq.zqcego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 
pkt c RODO), tj. realizacji zadañ zwi4zanych z pracami komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 
dzialach specjalnych produkcji rolnej powolanych przez Wojewodç Mazowieckiego (rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczególowego zakresu i sposobów realizacji niektóiych zadañ Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z pón. zm.)). 
Pana/Pani dane osobowe w zakresie numeru telefonu sq przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit, a RODO), ktôra 
moze zosta6 odwolana w dowolnym czasie. 

Okres przechowywania danych 

8 Zgodnie z opracowaniem Krzysztofa Zmarlickiego, tj. Okrdlenie wartoki plantacji kultur wieloletnich. 



Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbçdny do wykonania zadañ Administratora oraz realizacji obowizku 
archiwizacyjnego, które wynikqJ4 z przepisów prawa. 

Przyslugujpce Panu/Pani uprawnienia zwipzane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysluguje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzçdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
Przysluguje Panu/Pani prawo do danych I uzyskania ich kopii. 
Przysluguje Panu/Pani prawo do ograniczenia przechowywania akt. 
Przysluguje Panu/Pani prawo do usuniçcia danych osobowych jezeli jest to zgodne z przepisami prawa. 

Informacja o dowo1noci lub obowiazku podania danych 
Podanie danych osobowych jest obowiqzkiem ustawowym. 
Podanie numeru telefony jest dobrowolne. 

Zahczniki: 

1. Wykaz dzialek deklarowanych do platnoci bezporednich na biecy rok. 

2. Kopia zgloszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierz4t (IRZ) / ksiçga stada / paszporty. 


