Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
…...........................................................................
(data przyjęcia wniosku i podpis)

…............................................................
( nazwisko i imię rolnika )

….................................................
(adres zamieszkania)

…................................................
Nr telefonu …................................

Urząd Miasta i Gminy
w Chodczu

Wniosek
o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych niekorzystnym
zjawiskiem atmosferycznym - susza w 2018 roku
1. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwie zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych
składanym do ARiMR: ….............................................................................................................................. ha,
2. Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk) ….................... ha
3. Powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku: ….......................................................... ha
4. Miejsce położenia upraw rolnych:
- województwo:kujawsko-pomorskie, gmina Chodecz, powierzchnia ................................................ ha
- województwo: ….............................., gmina …................., powierzchnia …............................................. ha
- województwo: …............................., gmina ….................., powierzchnia …........................................... ha
5. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR: …..........................................................
Tabela 1. produkcja roślinna (uprawy rozpisać zgodnie z wnioskiem złożonym do ARiMR na 2018 r.)
Lp.

Nazwa wszystkich upraw w
gospodarstwie rolnym
(każdą powierzchnię uszkodzoną
należy wykazać oddzielnie wg
pola uprawowego- zgodnie z
wnioskiem o płatności złożonym
do ARiMR w 2018 r.

Razem:

Powierzchnia
działki w ha
(zgodna z
wnioskiem
złożonym do
ARiMR w
2018r.)

Miejscowość w
której położona
jest działka z daną
uprawa

Numer
ewiden
-cyjny
działki

X

X

Kategoria
podatności
gleb na
suszę
rolniczą :
( zgodnie z
tab. nr 4 )

X

Szacunkowy
% strat
w przypadku
braku szkód
wpisać 0

X

Wypełnia komisja
po przeprowadzeniu
lustracji

X

Tabela 2 produkcja zwierzęca (sprzedana)
Lp. Rodzaj i wiek zwierząt - nie
stanowiących stada
podstawowego
* rozpisać zgodnie z
informacją zawartą pod tabelą

Produkcja towarowa zwierząt gospodarskich Liczba zwierząt padłych wyłącznie z
sprzedanych w szt.
powodu wystąpienia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego
2015
(szt)

2016
(szt)

2017
(szt)

średnia z trzech lat
(szt)

(szt)

Rodzaj i wiek zwierząt: byki powyżej 2 lat, jałówki powyżej 2 lat, byki od 1-2 lat, jałówki 1-2 lat, cielęta do 6 mies., cielęta
od 6 mies. do 1 roku, tuczniki o wadze 50 kg i więcej, prosięta, warchlaki, mleko krowie (podać ilość krów ), kozy, owce,
drób, jaja, inne ….. .
Tabela 3. Wykaz uszkodzonych upraw trwałych.
Lp. nr działki ewidencyjnej
Rodzaj środka trwałego - drzewa i krzewy sadownicze
według ewidencji gruntów i
gatunek, odmiana, wiek,
powierzchnia
budynków
podkładka,rozstawa
uszkodzona (ha)

mierniki rzeczowe
-jednostka miary
(szt.,m2)

Oświadczam, że:
- prowadzę w gospodarstwie: produkcję roślinną, produkcje zwierzęcą lub produkcje roślinną
i zwierzęcą ( niepotrzebne skreślić)
- zawarłem/am umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie (niepotrzebne skreślić)
Jeżeli tak, to w jakim zakresie (podać nazwę uprawy, powierzchnię i rodzaj ryzyka):
- upraw….........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
- zwierząt ........................................................................................................................................................
- budynki …............................................................................... maszyny…..................................................
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia (w zł) …..............................................................
Oświadczam, że składam/nie składam wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w innym województwie.
Oświadczam, że jestem/nie jestem w posiadaniu danych rachunkowych potwierdzających wielkość prowadzonej
produkcji rolnej (z ostatnich 3 lat lub z 3 lat w okresie 5 letnim)w moim gospodarstwie
i przedłożę je niezwłocznie bez wezwania komisji szacującej straty. Jednocześnie oświadczam, że
w
przypadku nieprzedstawienia pełnej dokumentacji, komisja do wyliczeń strat w moim gospodarstwie, przyjmie
dane statystyczne.
Oświadczam, że nie dokonam likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez komisje powołaną przez
wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczanie nieprawdy
i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.).

…..................................................
(miejscowość)

….…..…..............................................
(data i czytelny podpis rolnika)

Tabela 4. Podział gatunków gleb na kategorie podatności gleb na susze

Kategoria podatności gleb na susze

Gatunek gleby

I – Bardzo lekka – silnie podatna

piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty –ps
piasek słabo gliniasty pylasty -psp

(pow. GO w Gm. Chodecz – 1816,50 ha)

II – Lekka – podatna
(pow. GO w Gm. Chodecz – 3576,25 ha)
III – Średnia – mało podatna
(pow. GO w Gm. Chodecz – 3762,00 ha)

IV – Ciężka - bardzo mało podatna
(pow. GO w Gm. Chodecz – 814,50 ha)

piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp
glina lekka – gl
glina lekka pylasta – glp
pył gliniasty – płg
pył zwykły – płz
pył piaszczysty - płp
glina średnia – gs
glina średnia pylasta – gsp
glina ciężka –gc
glina ciężka pylasta – gcp
pył ilasty – płi
ił – i
ił pylasty - ip

Kategorie agronomiczne gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny (uziarnienie) na podstawie informacji zawartej na mapach glebowo
- rolniczych w skali 1:5000, przedstawiających przestrzenne zasięgi kompleksów przydatności rolniczej gleb. Poligony wydzielone na mapie
stanowią kompleksy gleb o zbliżonych właściwościach (w tym zwłaszcza pojemności wodnej), podobnej wartości użytkowej i kierunkach
wykorzystania - podstawowym czynnikiem decydującym o przynależności gleb do danego kompleksu jest skład granulometryczny. Informacja o
uziarnieniu stanowi podstawowy element opisu każdego poligonu na mapie i jest podana za pomocą wymienionych wyżej literowych symboli
gatunków gleb.

Oświadczam,że kategorie podatności gleb na suszę, wymienione w uprawach rolnych ( w tab. nr 1 ) określiłem
(am) zgodnie z rzeczywistością.
……………………………………………
(data i podpis rolnika)

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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
…...............................................
(miejscowość)

..............................................................................
(data, czytelny podpis rolnika )

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Chodecz
danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Chodecz, adres : ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz tel. 54 284 80 70.
2.

W sprawach ochrony swoich danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail: iod@chodecz.pl; lub pisemnie na ww. adres.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia przez Komisję powołaną przez Wojewodę KujawskoPomorskiego protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, będącego podstawą
ubiegania się o pomoc finansową ze środków publicznych.

4.

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Wojewoda Kujawsko-Pomorski jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom
oraz organom uprawnionym do otrzymania od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego danych osobowych lub uprawnionych
do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.

Zgodnie z RODO, przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Dane będą przechowywane przez
okres 5 lat.

7.

W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

