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……………………………………………………………….…   Stary Targ, dnia……………….. 

(imię i nazwisko producenta rolnego)  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

(adres i miejsce zamieszkania)                                                                       Wójt Gminy Stary Targ  

…………………………………………………………………..        ul. Główna 20 

(nazwa producenta rolnego)                                                                            82-410 Stary Targ  

…………………………………………………………………..   

(adres siedziby producenta rolnego)  

…………………………………………………………………..   

(adres gospodarstwa  rolnego)  

…………………………………………………………………..   

(numer identyfikacji producenta rolnego)  

…………………………………………………………………..   

(Pesel)  

…………………………………………………………………..          

(NIP)               

…………………………………………………………………..                                

(numer telefonu)  

WNIOSEK 

zgłoszenia szkody w gospodarstwie rolnym, spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego 
 

Ja niżej podpisany (a) oświadczam, że w moim gospodarstwie rolnym położonym  na terenie Gminy Stary Targ w niżej 

wskazanych uprawach rolnych wystąpiły szkody spowodowane (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami 

przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny)*   

Okres wystąpienia szkody:  (dzień, miesiąc, rok) …………………….* /w okresie ………………………*  

 

L.p.  Nazwa wszystkich 

upraw  w  

gospodarstwie 

rolnym (podział na 

ozime/ jare)  

Położenie  

(miejscowość)   

Powierzchnia uprawy 

w roku wystąpienia 

niekorzystnego 

zjawiska 

atmosferycznego [ha]   

Powierzchnia uprawy 

dotknięta 

niekorzystnym 

zjawiskiem 

atmosferycznym [ha]  

Straty plonu  

(%) w roku  

wystąpienia 

szkody   

UWAGI 

URZĘDU   

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7              

8              

9.              

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.       

17.       

18.       

RAZEM     
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Szkody powstałe w:  

- uprawach rolnych TAK/NIE*  

- zwierzętach gospodarskich TAK/NIE*  

- środkach trwałych TAK/NIE* (określić rodzaj) ……………………………………………………………………  

  

  

 

Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatność w ramach wsparcia 

bezpośredniego, o ile został złożony) wynosi …………………….ha, w tym powierzchnia:  

1) Upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód ( z wyłączeniem łąk i pastwisk) …………ha  

2) Powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku ……………………..ha  

3) Powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem wynosi …………….. ha, tj. ………………% ogólnej powierzchni 

upraw w roku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.  

 

Ogólna powierzchnia gospodarstwa rolnego ………………. ha  

  

 

Czy rolnik posiada grunty w innych gminach: TAK/NIE *  

  

Jeśli tak, to w jakiej/jakich?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

 

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia TAK/NIE* 

Jeżeli tak, to w jakim zakresie: 

 

 uprawy 

Nazwa Powierzchnia ubezpieczona 

  

  

  

  

  

 

 zwierzęta 

Nazwa Liczba 

  

  

  

  

  

 

 budynki 

 maszyny 
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Czy producent rolny posiada w swoim gospodarstwie produkcję zwierzęcą TAK/NIE *? 

Jeśli tak, to proszę wymienić: 

Nazwa Ilość [szt.] 

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 miesięcy do 1 roku  

Cielęta do opasu poniżej 6 miesięcy  

Owce 1 roczne i starsze  

Jagnięta  

Koźlęta  

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej  

Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg  

Prosięta od 1 maciory  

Brojlery kurze2 tyg. i starsze  

Gęsi młode  

Kaczki młode  

Indyki młode  

Mleko krowie  

Mleko owcze  

Mleko kozie  

Jaja wylęgowe kurze  

Jaja wylęgowe pozostałe  

Jaja konsumpcyjne kurze  

Wełna surowa i przetworzona owcza  

Miód pszczeli  

Pozostałe produkty pszczelarskie  

Inne:   

 

 

 

 

Oświadczam, iż podane powyżej informacje są zgodne ze złożonym przeze mnie wnioskiem o przyznanie płatności 

obszarowych i ponoszę pełną odpowiedzialność za podane dane dotyczące mojego gospodarstwa. 
 

Załączniki obowiązkowe:  

1. Kserokopia wniosku o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego  

2. Kserokopia polisy ubezpieczenia (upraw, zwierząt, środków trwałych)  

 
*właściwe podkreślić  

 
 

 

……………………………………………………………… 

                                                       (data i czytelny podpis producenta rolnego)  
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Oświadczenie 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 

82-410 Stary Targ w tym numer telefonu , adres e-mail , adres zamieszkania oraz numer gospodarstwa rolnego w 

związku z oszacowaniem zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 

spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, a także  zgodnie  z art. 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres 

Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jakie są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.   

 

 
                               

……………………………………………………………..…………………………..  

                (data i czytelny podpis producenta rolnego)  

 

 


