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Urząd Miejski w Słubicach 

 

………………… dnia ………… 2020 r. 
 
 

Urząd Miejski w Słubicach 
 
 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD  
 

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) .................................................................................  

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

3. Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa: .........................................................................  

4. Numer telefonu: ........................................................................  

Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym 
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego co miało miejsce w dniu………………. 

 
Szkody w gospodarstwie rolnym zostały spowodowane przez (właściwe zaznaczyć):  

 suszę  powódź 

 grad  huragan 

 deszcz nawalny   piorun 

 ujemne skutki 
przezimowania  

 obsuniecie się ziemi  

 przymrozki wiosenne   lawinę  

 

Szkody powstały w (właściwe zaznaczyć):  

 uprawach   zwierzętach   hodowli ryb  środkach trwałych  

 

Szkody w uprawach 

Należy podać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Słubice, również te, 
w których nie wystąpiły szkody.  
W przypadku braku szkód w danej uprawie należy wpisać 0 w rubryce stopień szkód - 
utrata plonu (%). 
Jeżeli rolnik posiada grunty rolne w innych gminach i nie zgłasza tam szkód, to 
w poniższej tabeli należy podać również uprawy z innych gmin, a w rubryce stopień 
szkód – utrata plonu ( % ) wpisać 0. 
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty 
bezpośrednie składanym do ARiMR (w załączeniu  należy obowiązkowo dołączyć 
kopię aktualnego wniosku o dopłaty do ARiMR na 2020 r. 
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Lp. Rodzaj uprawy 
(wymienić wszystkie posiadane 
uprawy; dla zbóż określić rodzaj 

oraz czy są jare czy ozime) 

Położenie uprawy 
(miejscowość) 

Numer 
działki 

Pow. 
działki 

(ha) 

Pow. 
uprawy 
(ha) 

Stopień 
szkód - 
utrata 

plonu (%) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
7. 

      

8.       

 
9. 

      

10.       

11.       

12.       

 
13. 

      

 
14. 

      

 
15. 

      

16.       

 
17. 

      

18.       

 
19. 

      

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

  
Razem 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 
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Towarowa produkcja zwierzęca (przeznaczona na sprzedaż) 
Oświadczam, że prowadzę w gminie Słubice towarową produkcję zwierzęcą, tzn. 
produkcję zwierzęcą przeznaczoną na sprzedaż (np.: tuczniki, bydło opasowe, 
prosięta, drób, mleko, jaja, miód pszczeli,  
itp.): TAK/NIE*. Jeżeli tak, to wypełnić poniższą tabelę. 
 

 
L
p. 

 
Rodzaj produkcji zwierzęcej 

Średnia roczna ilość 
sprzedawanych zwierząt lub ilość 
macior, od których sprzedawane 

są prosięta lub ilość krów, od 
których sprzedawane jest mleko 

(w szt.) 

Liczba zwierząt 
padłych w wyniku 

wystąpienia 
niekorzystnego 

zjawiska 
atmosferycznego 

(w szt.) 

1. Byki do opasu, wolce 2-letnie i 

starsze 

  

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 miesięcy do 1 roku   

6. Cielęta do opasu poniżej 6 miesięcy   

7. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   

8. Warchlaki do opasu o wadze od 20 

do 50 kg 

  

9. Prosięta - podać ilość macior, od 

których sprzedaje się prosięta 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 
Drób: gęsi młode/ brojlery kurze 2 

tygodnie i starsze* 

  

11. 
Mleko krowie - podać ilość krów, od 

których sprzedaje się mleko 

  

12. Indyki młode    

13. Miód pszczeli   

 
Szkody w środkach trwałych (drzewa, krzewy, sady). 
 

Lp. Miejscowość, 
numer działki 

Rodzaj drzew, krzewów sadowniczych 
- gatunek, odmiana, wiek, podkładka, 

rozstawa 

Powierzchnia 
uszkodzona 

(ha) 

Liczba 
uszkodzonych 
drzew, krzewów 
(szt.) 1.     

 
Oświadczam, że posiadam własne gospodarstwo rolne o pow. ……………………………. 
ha, w tym 
na terenie gminy …………………………….. ilość …………………………….  ha 

na terenie gminy …………………………….. ilość ……………………………..  ha 

na terenie gminy …………………………….. ilość ……………………………..  ha 
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Oświadczam, że dzierżawię grunty o łącznej pow.  

na terenie gminy ………………………… ilość ………………………………  ha 

na terenie gminy …………………………… ilość ………………………………  ha 

Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodnie z wnioskiem 

o dopłaty, wynosi ........ …..ha. 

Zgłosiłem/am/ zamierzam zgłosić* szkody w uprawach w innych gminach: TAK/NIE*. 

Jeżeli tak, to podać w jakich gminach: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

Posiadam zawartą umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: 
TAK/NIE*. Jeżeli tak, to w jakim zakresie (właściwe zaznaczyć): 

□ uprawy 

nazwa  powierzchnia 
ubezpieczona  

  

  

  

  

 

□ zwierzęta 

nazwa  liczba 

  

  

□ budynki 

□ maszyny 

Otrzymałem/am odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt 
gospodarskich, ryb, środków trwałych (budynków, maszyn): TAK/NIE*.  

Kwota uzyskanego odszkodowania wynosi: 

upraw rolnych  zł  

zwierząt gospodarskich   zł  

środków trwałych (budynków, 

maszyn) 

 zł  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 
kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń. 

* odpowiednie pod kreślić lub niepotrzebne skreślić 

       ……………………………………………….. 
(czytelny podpis rolnika) 
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Załączniki: 
 
1. Wniosek o dopłaty – kserokopia . 
2. Protokół z oszacowania szkód z innej gminy, jeżeli rolnik zgłasza tam szkody.                                                          

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą 

w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 3, oraz Burmistrz Słubic (adres 

ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, tel. 95 737 20 00, e mail:slubice@slubice.pl oraz 

Komisja do szacowania zakresu i wysokości 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 

2.  W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania zakresu i wysokości 

szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej zgłoszonej szkody, 

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) 

4.  W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, którymi mogą być: 

  1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

  2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające). 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

6.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia 

danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być 

zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych 

oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania 

administracyjnego czy archiwizacji). 

7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

…………………………………………………… 
                         (czytelny podpis rolnika) 
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