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

…………………...…….…………

Imię i nazwisko

Miejscowość, data

…………………..................................
Adres (z kodem pocztowym)

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

…………………...........................

Telefon kontaktowy

Prezydent/Burmistrz/Wójt

NIG:

…………………...........................
Urząd miasta/gminy

…………………...........................
Adres
………………………………………………………….....

WNIOSEK PRODUCENTA

R O L N E G O*

Zwracam się z prośbą o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym,
powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w …………. roku.
Szkody poniosłem w uprawach



Szkody spowodowane zostały przez:
1) suszę
2) grad
3) deszcz nawalny
4) ujemne skutki przezimowania
5) przymrozki wiosenne
co miało miejsce w dniu

zwierzętach



środkach trwałych



6) powódź
7) huragan
8) piorun
9) obsunięcie się ziemi
10) lawinę

  

Całkowita powierzchnia upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których w danym
roku przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem
o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony) wynosi ………….…ha,
w tym powierzchnia:
- upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk) ……...…ha,
- powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem wynosi ………………..ha.

Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi …………….…..ha.

Wyszczególnienie i opis szkód w uprawach / zwierzętach gospodarskich / środkach trwałych
(budynkach i budowlach gospodarczych, maszynach rolniczych, sadach i plantacjach
wieloletnich:
……………….…………………………….……………………………..……...………………
….………………………………………………………………...…..…………..…………….
…………………………………………………………………………….....…………………
….………………………………………………………………………………………………
rolne
posiadam
na
terenie
województwa
dolnośląskiego,
Użytki
w gminach: ……………………………………………………………………………………

Użytki rolne posiadam także w województwie ………….………………………..,
w gminie ………………………………………………………………………………………
Informuję, że:
□ nie posiadam dokumentacji lub posiadam niepełną dokumentację potwierdzającej wielkość
prowadzonej produkcji rolnej (wyliczenie szkody będzie dokonane na podstawie danych
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego
Instytutu Badawczego) i przedstawiam zał. nr 1 Oświadczenie producenta rolnego nie
posiadającego własnej dokumentacji.
□ posiadam własne dane rachunkowe lub dokumenty potwierdzające wielkość prowadzonej
produkcji rolnej w moim gospodarstwie/dziale specjalnej produkcji rolnej (kompletne dane
w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej) - przedstawiam Oświadczenie nr 2
o wielkości produkcji w moim gospodarstwie. Stosowne dokumenty przedstawiam komisji.

…….…………………………................
data i czytelny podpis producenta rolnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych przez
Administratora, którym jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu
przy pl. Powstańców Warszawy 1,
w zakresie: nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny producenta, numer
telefonu, wyszczególnienie i opis szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych
w celu niezbędnym do umożliwienia producentom rolnym ubiegania się o pomoc ze środków
publicznych
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119) oraz przepisami krajowymi.

…….…………………………................
data i czytelny podpis producenta rolnego
Załącznik - należy zaznaczyć właściwy:
 1.Oświadczenie producenta rolnego nie posiadającego własnej dokumentacji
potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej (do wyliczeń szkód na podstawie
danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB).
 2. Oświadczenie producenta rolnego posiadającego pełną dokumentację potwierdzającą
wielkość prowadzonej produkcji rolnej (księgi rachunkowe, inna ewidencja lub kompletne
dokumenty potwierdzające uzyskiwane plony i ceny, które przedłożone zostaną komisji bez
wezwania w dniu lustracji).
* wniosek składany jest do wszystkich gmin, na terenie których znajdują się uprawy.

