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.……………………………………….                                           …………………………………… 
(imię, nazwisko) 
………………………………………………          
 (adres  zamieszkania) 
……………………………………………… 
(adres gosp. rol. – wypełnić jeśli inny niż adres zamieszkania)      Urząd Gminy 
 

Nr telefonu……………………………..       w Babiaku 
(podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, jednak ułatwi kontakt) 

Nr identyfikacyjny producenta rolnego…………………………………………….. 
 
      Proszę o oszacowanie strat w niżej wymienionych uprawach (położonych na terenie gminy Babiak) powstałych  
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne: 
 

Lp.1) 

Rodzaj  uprawy2) 

(wykazać wszystkie uprawy 
na terenie gminy Babiak w 
20 r., także te w których nie 

odnotowano strat),  
zgodnie z wnioskiem 

 o płatność obszarową 
składanym do ARiMR 

 w Kole  

Powierzchnia 
(ha)2 

 
Miejsce  położenia 

nr działki, miejscowość 
 

Stopień szkód - 
utrata plonu  
(%) 
w przypadku , 
gdy 
nieodnotowano 
strat – wówczas 
stopień szkód 
wpisać „0” 
(Wypełnia rolnik) 

 Stwierdzony % 
strat po 
przeprowadzonej 
lustracji 
(wypełnia 
komisja) 

      

      

      

      
      

      
      
      
      

Razem (uprawy)  

Liczba pól uprawowych przekracza liczbę wierszy tabeli -załączono dodatkowe kartki wniosku?1)TAK, ilość 
dodatkowych stron …… 
Całkowita powierzchnia  upraw ( zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie ) …………… ha, w tym: 

- upraw  rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem łąk i pastwisk ………………ha, 
- powierzchnia łąk i pastwisk trwałych    ……………ha. 

1. Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej prowadzona jest towarowa produkcja 
zwierzęca? 
NIE 

 TAK, produkcja zwierzęca prowadzona jest na terenie gminy ………………………………… 
Jeśli TAK, należy obowiązkowo wypełnić oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt. 

2. Czy producent rolny posiada grunty rolne na terenie innych gmin 
        TAK                      NIE 
gmina …………………   ha …………………….. 
gmina …………………   ha …………………….. 

3. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia? 
        TAK                           NIE 

          Jeśli TAK, to w jakim zakresie: 

                     uprawy 

 

 

 

 

Nazwa1) Liczba 
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 zwierzęta 

 

 

 

budynki              maszyny 

       4 . Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie? 

        TAK                             NIE 
 Jeśli TAK, to w jakiej wysokości?   

           uprawy rolne ………………………. zł,         zwierzęta gospodarskie ……………….. zł 

           ryby ………………………………….  zł,            środki trwałe …………………….  zł 

       5. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji? 
        TAK                               NIE 
 

………………………… 
Podpis rolnika  

6. 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 Wielkopolski z siedzibą Poznani przy  al. Niepodległości 16/18, 61-713 
Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl oraz właściwa 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 ziemilub 
lawinę.………………………………………………………………………………………………… 
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.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,  na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO, 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 mogąbyć udostępniane innym podmiotom, 
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 podstawiezawartej 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) Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje  
  Pani/ Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczeniaprzetwarzania danych, do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
7) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3, i wynika z przepisów 
prawa. 
 8)  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich . 
  9)  Pani/ Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również Profilowaniu 
 10) Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
7. Składając podpis potwierdzam, że wszystkie dane podane we wniosku oraz w załącznikach są  
     prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, a także znane mi są skutki składania fałszywych  
     oświadczeń wynikające z art. 297 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2018 poz. 1600) 
 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6  
      niniejszego wniosku (informacja o prywatności). 
………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………. 

.................................................................................. 
Data i czytelny podpis rolnika 

 

1) w przypadku, gdy liczba pól uprawowych przekracza liczbę wierszy wniosku, należy wypełnić dodatkowe kartki 
wniosku, oznaczając numer strony jako: strona 1a z 4, strona 1b z 4, strona 1c z 4itd. składając czytelny podpis na 
każdej dodatkowej stronie 

2) rodzaj i powierzchnia uprawy zgodna z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego; Najczęściej 
występujące rodzaje upraw (jeśli dotyczy - wskazać jak w wyliczeniu poniżej - czy uprawa jest jara, ozima, na 
ziarno, zielonkę, jadalna, pastewna, na paszę, na skrobię, elitarna, oleista, włóknista, wiek, szt. drzew/krzewów). 

 
 

Nazwa1) Liczba 
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Lp.1) 

Rodzaj  uprawy2) 

(wykazać wszystkie uprawy 
na terenie gminy Babiak w 
201 r., także te w których 

nie odnotowano strat),  
zgodnie z tabelą VII 
wniosku o dopłaty 

bezpośrednie  

Powierzchnia 
(ha)2 

 
Miejsce  położenia 

nr działki, miejscowość 
 

Stopień szkód - 
utrata plonu  
(%) 
w przypadku , 
gdy 
nieodnotowano 
strat – wówczas 
stopień szkód 
wpisać „0” 
(Wypełnia rolnik) 

 Stwierdzony % 
strat po 
przeprowadzonej 
lustracji 
(wypełnia 
komisja) 

      

      

      

      
      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Razem (uprawy)  

 


