
1) wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w terminie 10 dni od 

dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie 

położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z  gmin na terenie, których wystąpiły 

szkody 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O OSZACOWANIE SZKÓD 
POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO 

W GOSPODARSTWIE  

 

  Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 JAN KOWALSKI 
1.Wnioskodawca:.................................................................................................... 
                                                                                                          (imię i nazwisko) 

                                    UL. MICKIEWICZA 3, KOPRZYWNICA 27-660 

2. Adres zamieszkania:........................................................................................... 

                                                
(ulica, nr domu)                                        (miejscowość, kod pocztowy, ) 

3. PESEL:  NIP:………………………….. 

 

5. Numer ewidencyjny gospodarstwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa .................................. 

6. Numer telefonu kontaktowego ......................................................................... 

  
Zwracam się z wnioskiem

1)
 o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego:  ………………………………, które miało miejsce 

w dniu ……………………….. 
 

Szkody powstały w:  (ZAZNACZYĆ ) 

      Uprawach rolnych  (utracony plon - uprawy, w których są straty np. rośliny, owoce)  

 Zwierzętach gospodarskich (należy podać wszystkie zwierzęta utrzymywane w roku szacowania, 

niezależnie od poziomu strat z określeniem wieku i wagi zwierząt oraz określeniem, które zwierzęta 

w stadzie stanowią stado podstawowe, a które towarowe) 

 Środkach trwałych  (np. plantacje wieloletnie, drzewa owocowe, maszyny, budynki)  

 Budynkach mieszkalnych 
 

Informacja dot. ubezpieczenia: 

Czy zawarł Pan/i umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia (ZAZNACZYĆ ) 
 

  tak                 nie     Jeżeli tak, to w zakresie    budynki        maszyny    uprawy        zwierzęta        
 

 Zawarłem / nie zawarłem (właściwe podkreślić) umowę ubezpieczeniową obejmującą co najmniej 50% 

powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50% zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ww. 

ryzyk. (jeśli tak to ile ha?)    …………………… ha    

 
OŚWIADCZENIE ROLNIKA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM I WYSTĄPIENIU 

SZKÓD: 

Oświadczam, że w 2021 roku: 

a) posiadam własne gospodarstwo rolne o pow.  ............................ ha, w tym: (ZAZNACZYĆ ) 

na terenie gminy ..................................,  .......... ha w której wystąpiły szkody - tak       nie      

na terenie gminy ..............................., ……... ha, w której wystąpiły szkody –  tak      nie      

na terenie gminy .............................., …........ ha, w której wystąpiły szkody – tak      nie      

b) ponadto dzierżawię w ….…... roku  łącznie..................….ha gruntów w tym: na terenie gmin:  

na terenie gminy ........................., .................ha w której wystąpiły szkody -  tak     nie      

0  0  0 0  0  0  0  0 0  0  0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 

PRZYMROZKI WIOSENNE 

dd.mm.rrrr r. 

1,47 ha 

KOPRZYWNICA 

ŁONIÓW 

1,01  

0,46  

________________ 

Komentarz [AK1]: WSTĘP: 

PRZED WYPEŁNIENIEM 

KONIECZNIE PRZECZYTAJ!!! 

Należy wniosek wypełnić 

CZYTELNIE DRUKOWANYMI 

LITERAMI długopisem czarnym bądź 

niebieskim 

Komentarz [AK2]: imię i nazwisko 

ma być takie samo jak we wniosku o 

dopłaty – kompatybilne z numerem 

gospodarstwa w agencji 

Komentarz [AK3]: W przypadku 

braku – kreseczka ‘------------------‘ 

Komentarz [AK4]: Indywidualny 

numer gospodarstwa nadany przez 

Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa jest 

konieczny do podania w celu 

późniejszego ubiegania się 

(wnioskowania) w Agencji o pomoc 

klęskową 

Komentarz [AK5]: Numer telefonu 

konieczny w celu późniejszego 

powiadomienia SMS  

Komentarz [AK6]: Należy wpisać 

nazwę klęski: powódź, huragan, 

piorun, ujemne skutki przezimowania, 

przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, 

obsunięcie się ziemi, grad, lawina  

 

Komentarz [AK7]: należy wpisać 

dzień wystąpienia zjawiska 

atmosferycznego. 

Komentarz [AK8]: należy zaznaczyć 

X w okienku jeśli szkody powstały w 

uprawach rolnych tj. w owocach, 

roślinach 

Komentarz [AK9]: należy zaznaczyć 

X w okienku jeśli szkody powstały w 

środkach trwałych tj. ucierpiały całe 

drzewa – trzeba wymienić drzewa 

dotyczy bardziej suszy lub deszczu 

nawalnego. należy podać liczbę 

utraconych środków trwałych tj. liczbę 

uszkodzonych drzew.  

Komentarz [AK10]: Czy 

gospodarstwo budynku, maszyny, lub 

uprawy są ubezpieczone. – zaznaczyć 

X  

Komentarz [AK11]: Zaznaczyć X w 

jakim zakresie czy uprawy, zwierzęta, 

budynku, marzyny 

Komentarz [AK12]: NALEŻY 

PODKREŚLIĆ, jeśli rolnik zawarł 

umowę, należy wpisać ile ha. 

Komentarz [AK13]: należy wpisać 

powierzchnię całkowitą z DOPŁAT!!!! 

Komentarz [AK14]: należy wpisać 

powierzchnię i nazwę poszczególnych 

gmin na których są uprawy 



 

 

 

 

na terenie gminy ........................., .................ha, w której wystąpiły szkody - tak      nie      

Na terenie gminy ……………………… (proszę podać nazwę gminy) będzie składany również 

wniosek o oszacowanie szkód z tej klęski. 

 
c) posiadam powierzchnie gruntów odłogowanych i nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwie …0… ha (ogółem) 

d) prowadzę w gospodarstwie: 

    - wyłącznie produkcję roślinną,    –  tak   X    nie            (ZAZNACZYĆ ) 

    - wyłącznie produkcję zwierzęcą,  –  tak        nie      
    - produkcję roślinną i zwierzęcą,  –   tak      nie     
 

Rodzaj prowadzonej produkcji zwierzęcej towarowej: Liczba zwierząt 

Liczba zwierząt padłych wyłącznie  

w wyniku wystąpienia 

niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego 

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze   

Jałówki do opasu 2-letnie i starsze   

Byczki od 1 do 2 lat   

Jałówki od 1 do 2 lat   

Cielęta od 6 mies. do 1 roku   

Cielęta do opasu poniżej 6 mies.   

Owce 1 roczne i starsze   

Jagnięta   

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   

Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg   

Prosięta od 1 maciory (wpisać liczbę macior)   

Brojlery kurze 2 tyg. i starsze   

Gęsi młode   

Kaczki młode   

Indyki młode   

Mleko krowie (wpisać liczbę krów)   

Jaja wylęgowe kurze (wpisać liczbę kur)   

Jaja konsumpcyjne kurze (wpisać liczbę kur)   

Wełna surowa i przetworzona owcza  (wpisać liczbę owiec)   

Miód pszczeli (wpisać liczbę rodzin pszczelich)   

Pozostałe produkty pszczelarskie (wpisać liczbę rodzin pszczelich)   

Inne:   

  

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane mogą 

uniemożliwić uzyskanie pomocy. 

Brak wypełnienia wszystkich danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn 

formalnych i wniosek zostanie zwrócony. 

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik do wniosku: Uprawy. – należy wpisać zgodnie z wnioskiem o dopłaty wszystkie 

uprawy w gospodarstwie. 

2. Załącznik do wniosku: Informacja i podpisana zgoda dotycząca przetwarzania danych 

osobowych.  

3. Kserokopia wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji 

o powierzchni gospodarstwa rolnego. 
 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 

poz. 2204) §1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy 

albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia 

przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gosp odarczy, elektronicznego instrumentu 

płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania  wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

Koprzywnica, dd-mm-rr                                   Jan Kowalski 
..............................                                                       ……………………………………. 

Miejscowość , data                                                         Czytelny podpis 

ŁONIÓW 

Komentarz [AK15]: jeśli w 

dopłatach nie ma dzierżawy można 

skreślić w celu ułatwienia sprawdzania 

wniosku 

Komentarz [AK16]: jeżeli będzie 

składany wniosek w innej gminie, 

informacja ta jest potrzebna w celu 

weryfikacji w zależności od sytuacji 

jeśli rolnik mieszka na terenie gminy 

Koprzywnica to komisja musi 

poczekać na protokół z innej gminy w 

celu połączenia w jednej protokół 

zbiorczy, a w sytuacji kiedy rolnik 

mieszka na terenie innej gminy i ma 

szkody w dwóch gminach, gmina 

Koprzywnica wysyła protokół do 

gminy w miejscu zamieszkania 

rolnika. 

Komentarz [AK17]: należy wpisać 

ha które są w dopłatach i są ugorami 

lub 0 

Komentarz [AK18]: należy 

zaznaczyć X w odpowiednim okienku 

Komentarz [AK19]: należy wpisać 

liczbę zwierząt jeśli jest produkcja 

zwierzęca 

Komentarz [AK20]: BARDZO 

WAŻNE by dołączyć kserokopie 

wniosku o płatności bezpośrednie 1 

strona z danymi rolnika i numerem 

ewidencyjnym gospodarstwa, 2 strona 

z tabelką z powierzchnią i numerami 

działek i 3 strona z odkrytymi 

uprawami nie ma konieczności 

dołączania mapek! Jest to potrzebne w 

celu weryfikacji powierzchni 

gospodarstwa oraz upraw 

Komentarz [AK21]: należy wpisać 

miejscowość i datę 

Komentarz [AK22]: czytelny podpis 

rolnika składającego wniosek 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 UPRAWY 

Imię i nazwisko rolnika: ……………………………………………………………………… 

Numer ewidencyjny gospodarstwa w ARiMR ………………………………………….. 

 

Należy wykazać WSZYSTKIE UPRAWY znajdujące się w gospodarstwie w 2021 roku, zgodnie z wnioskiem o dopłaty 

bezpośrednie) (Rodzaj uprawy: np. jabłka, wiśnie, śliwki, morele, łąki, ugory; młode drzewka nieowocujące należy napisać jako 1 rok) a następnie zsumować 

powierzchnię upraw 
 

Lp. Rodzaj uprawy 

  

Miejscowość i  Nr działki Powierzchnia uprawy 

 w ha 

Stopień szkód – utrata 

plonu w % 
1 WIŚNIE Koprzywnica dz. nr 22551 0,50 70 
2 JABŁKA Koprzywnica dz. nr 14554 0,51 70 

3 JABŁKA Łoniów dz. nr  14552  0,26 30 

4 ŁĄKA (TUZ) Łoniów dz. nr 14552 0,20 0 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15   SUMA 1,47 ha  

 Podpis rolnika: 

………………………………………… 

JAN KOWALSKI 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jan Kowalski 

Komentarz [AK23]: w przypadku 

drzewek 1 rok należy je wpisać z 

adnotacją że mają 1 rok i nie owocują 

Komentarz [AK24]: należy wpisać 

stopień szkód orientacyjny – komisja 

ds. szacowania strat procent ten 

zweryfikuje 

Komentarz [AK25]: należy 

zsumować powierzchnię upraw w 

gospodarstwie ma się zgodzić z sumą 

powierzchni upraw z dopłat 

Komentarz [AK26]: obowiązkowy 

podpis rolnika 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 UPRAWY 

Imię i nazwisko rolnika: ……………………………………………………………………… 

Numer ewidencyjny gospodarstwa w ARiMR …………………………………………..  

 

Należy wykazać WSZYSTKIE UPRAWY znajdujące się w gospodarstwie w 2021roku, zgodnie z wnioskiem o dopłaty 

bezpośrednie) 
 

Lp. Rodzaj uprawy 

  

Miejscowość i  Nr działki Powierzchnia uprawy 

 w ha 

Stopień szkód – utrata 

plonu w % 
16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

SUMA POWIERZCHNI W CAŁYM GOSPODARSTWIE ZGODNIE 

Z WNIOSKIEM O DOPŁATY 

 

Podpis rolnika: 
………………………………………… 

Komentarz [AK27]: Jeśli ta strona 

nie jest wypełniana należy ją wykreślić 

w celu ułatwienia weryfikacji wniosku. 



 

 

 

 

                             

 
Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego w gospodarstwie 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO
1
 wyraźną i dobrowolną 

zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Komisję Gminną 

w Koprzywnicy  w celu oszacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne i sporządzenia protokołu celem ubiegania się o pomoc ze środków 

publicznych. 

Zapoznałam się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych. 

 

 

dd-mm-rrrr Jan Kowalski 

…………………………………..……………………... 

(data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek) 

 

 

1. Administratorem Twoich danych jest:  

1) Komisja Gminna do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji  na terenie gminy Koprzywnica, z którą możesz się skontaktować na 

adres:  Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, tel. 

kontaktowy: 15 847 70 40, e-mail: gmina@koprzywnica.eu 

2) Wojewoda Świętokrzyski, z którym można się skontaktować na adres: Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: 

wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 12 66,  

2. Cel i podstawa przetwarzania danych: 

1) Komisja Gminna dane osobowe przetwarza w celu oszacowania zakresu i wysokości szkód 

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej zgłoszonej szkody i 

sporządzenia protokołu z oszacowania szkód umożliwiającego ubieganie się o pomoc ze 

środków publicznych zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa  

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:  

art. 6 ust. 1 lit a RODO 

2) Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w zakresie weryfikacji protokołów a w 

przypadku szkód przekraczających 30% średniej rocznej produkcji rolnej, potwierdzania 

protokołów   

                                                 
1 Rozporządzenie 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 (RODO) 

Komentarz [AK28]: BARDZO 

WAŻNY PODPIS, zgoda na 

przetwarzanie danych będzie 

dołączona do protokołów do 

weryfikacji przez Urząd Wojewódzki 



 

 

 

 

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest: 

Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego w gospodarstwie. 

 

 

 

§ 5 pkt 5 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu określonym w pkt 2 Twoje dane będą udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionym do odbioru danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 

2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Komisję Gminną Twoich danych osobowych przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

 prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

 prawo do usunięcia danych, 

                           (Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być 

zgodne             

                            z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na  

                             podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji)  

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.   

(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, 

na podstawie których odbywa się przetwarzanie),  

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.   

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie danych uniemożliwi 

oszacowanie strat. 

8. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

.  

 

 


