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______________________________________                       Żnin dnia …………………2020 r.  
     Imię i nazwisko właściciela gospodarstwa  rolnego             

 

______________________________________              Do  Burmistrza Żnina                                                                                                                                                                                                                 
                  Adres zamieszkania                                                  

                                                                                                            
_________________________________________________________                
                              Telefon                    

                                                                                                                        

_______________________________________                 Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie 

                    Adres siedziby gospodarstwa rolnego      spowodowanych huraganem w roku 2020   
                                                                                  

Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARiMR) ..................................................... 

Łączna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi: ……………… w tym ………………… UR.     

 

Data wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym – 14.10.2020 r. 

 

W poniższej tabeli należy podać wszystkie uprawy (zgodnie z tabelą na str. 4), których zbiór nastąpił w 2020 r. -  łącznie z 

szacowaną stratą w uprawie. Szacowane straty mogą dotyczyć wyłącznie upraw, które są na powierzchni na dzień złożenia 

wniosku.(Pozostałe uprawy strata 0%)  Łączna powierzchnia upraw powinna być zgodna z wnioskiem obszarowym złożonym w 

ARiMR.  
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Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia    

tak        nie   

Jeśli tak, to w jakim zakresie: 

1. uprawy  

Nazwa uprawy 
Powierzchnia 
ubezpieczona 

w ha 

    

    

    

    

    

  

2. maszyny ……… 

3. budynki ……… 

4. zwierzęta  

Nazwa  Liczba szt. 

    

    

    

 

                                                  - ujemne skutki przezimowania   

                                                  - przymrozki wiosenne     

                                                  - susza      

                                                  - gradobicie     

                                                  - deszcz nawalny                                                                                                                                  

                                                                                             

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak      nie  
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb, środków trwałych wynosi:  

upraw rolnych ………...…zł,                zwierząt gospodarskich ……....…..zł,              ryb ………..……zł,          środków trwałych………..……zł 

Czy rolnik zamierza ubiegać się o kredyt na wznowienie produkcji: tak  nie   w Banku …………………………………………………………………………… 

 

 Zgodnie z art. 13 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), informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Żnina. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji zapisów rozporządzenia 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) i będą udostępniane i przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do dokonania oszacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą i uzyskania 

przez rolników, ewentualnego, odszkodowania z tego tytułu. 

3) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania i złożenia wniosku.  

4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017, poz. 2204 ze zm.) za 

poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń. 
 

…………………………….., dnia …………………. 2020 r.                                                                                     ………………………….. 
           /miejscowość/                                                                                                                                                                                             /podpis rolnika/ 

L.p. 

Nazwa gatunku 

zwierzęcia w 

gospodarstwie 

rolnym 

(wszystkie) 

Roczna sprzedaż (produkcja towarowa) z 

produkcji zwierzęcej  – (średnia z ostatnich 

3 lat) 

  w szt. w tonach 

lub litrach 
w  zł 

  Mleko krowie/owcze/kozie    

 opasy, wolce 2-letnie i starsze    

 byczki od 1 do 2 lat    

 jałówki od 1 do 2 lat    

 cielęta od 6 mies. do 1 roku    

 cielęta poniżej 6 mies.    

 owce 1 roczne i starsze    

 tuczniki 50 kg i więcej    

 warchlaki od 20 do 50 kg    

 prosięta    

 gęsi/kaczki/indyki młode    

 jaja wylęg./konsump. kurze    

 jaja wylęgowe pozostałe    

                                                                                                                          Razem   
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¹ Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie musi być zgodna z danymi podawanymi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dopłaty bezpośrednie,     

   łącznie z dzierżawami zawartymi w formie pisemnej na okres minimum 3 lat. 
2 W przypadku szkód w uprawach wymagających zaorania lub ponownego obsiewu w terminie do 20 maja, wysokość szkody (%) nie może przekroczyć 50%. 
4 W kolumnie klasa kub kategoria gleby wpisujemy klasy bonitacyjne zgodne z wypisem z rejestru gruntów lub kategorie glebowe: 

 kategoria I–bardzo lekka (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) 

 kategoria II–lekka (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) 

 kategoria III–średnia (glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty) 

 kategoria IV–ciężka (glina średnia, glina średnia pylista, glina ciężka, glina ciężka pylista, pył ilasty, ił, ił pylasty) 
3 Rodzaje upraw: 

1. Pszenica ozima 

2. Pszenica jara 

3. Pszenżyto ozime 

4. Pszenżyto jare 

5. Jęczmień ozimy 

6. Jęczmień jary 

7. Żyto ozime 

8. Żyto jare 

9. Owies 

10. Mieszanki zbożowe jare 

11. Mieszanki zbożowe ozime 

12. Groch konsump. na nasiona suche 

13. Fasola na nasiona suche 

14. Bób na nasiona suche 

15. Soczewica na nasiona suche 

16. Soja na nasiona suche 

17. Pozostałe strączkowe jadalne na nasiona suche 

18. Strączkowe past. na nasiona suche 

19. Groch past. peluszka na nas. suche 

20. Bobik na nasiona suche 

21. Łubin słodki na nasiona suche 

22. Wyka jara na nasiona suche 

23. Seradela na nasiona suche 

24. Pozostałe strączkowe past. na nasiona suche 

25. Mieszanki strączk. z innymi roślinami jare na nasiona 

suche 

26. Buraki cukrowe na korzeń 

27. Cykoria przem. na korzeń 

28. Rośliny oleiste 

29. Rzepak i rzepik jary oleisty 

30. Rzepak i rzepik ozimy oleisty 

31. Słonecznik oleisty 

32. Len i lnianka oleiste 

33. Soja oleista 

34. Pozostałe rośliny oleiste 

35. Rośliny włókn. uprawa/słoma 

36. Len i lnianka włókniste 

37. Gorczyca  

38. Gryka na ziarno 

39. Proso na ziarno 

40. Tytoń na liście 

41. Chmiel na szyszki 

42. Rośliny zielarskie (lecznicze, przyprawowe, 

aromatyczne) 

43. Wiklina 

44. Ziemniaki sadzeniaki kwalifik 

45. Ziemniaki jadalne 

46. Ziemniaki skrobiowe 

47. Ziemniaki pastewne 

48. Rośliny past. objętościowe na gruntach ornych 

49. Buraki pastewne na pasze 

50. Brukiew pastewna na pasze 

51. Marchew pastewna na pasze  

52. Dynia pastewna na pasze 

53. Kukurydza na ziarno i past. na zielonkę 

54. Zboża i mieszanki zbóż z roślinami na zielonkę 

55. Trawy w uprawie polowej na zielonkę 

56. Strączkowe na zielonkę 

57. Motylkowe drobnonasienne na zielonkę 

58. Mieszanki motylkowych z trawami 

59. Rośliny past. objęt. z użytków zielonych (uprawa lub 

zielonka) 

60. Rośliny pastewne objętościowe z łąk - zielonka 

61. Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk 

62. Pomidory w uprawie polowej 

63. Ogórki w uprawie polowej 

64. Kalafiory i brokuły w uprawie polowej 

65. Inne warzywa uprawiane dla owoców i kwiatów w 

uprawie polowej 

66. Kapusta w uprawie polowej 

67. Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) w 

uprawie polowej 

68. Cebula w uprawie polowej 

69. Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) w 

uprawie polowej 

70. Warzywa strącz. do zbioru na zielono w upr. polowej 

71. Pomidory w uprawie pod osłonami wysokimi 

72. Ogórki w uprawie pod osłonami wysokimi 

73. Inne warzywa uprawiane dla owoców i kwiatów w 

uprawie pod osłonami wysokimi 

74. Kapusta w uprawie pod osłonami wysokimi 

75. Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) w 

uprawie pod osłonami wysokimi 

76. Cebula w uprawie pod osłonami wysokimi 

77. Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) w 

uprawie pod osłonami wysokimi 

78. Warzywa strączkowe do zbioru na zielono w uprawie 

pod osłonami wysokimi 

79. Kwiaty i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej lub 

pod osłonami wysokimi)  

80. Truskawki w upr. polowej pod osłonami wysokimi 

81. Owoce w upr. polowej/pod osłonami wysokimi 

82. Owoce z sadów 

83. Jabłka 

84. Gruszki 

85. Śliwki 

86. Wiśnie 

87. Czereśnie  

88. Brzoskwinie 

89. Morele 

90. Orzechy włoskie 

91. Orzechy laskowe 

92. Owoce jagodowe 

93. Agrest 

94. Aronia 

95. Porzeczki czarne 

96. Porzeczki czerwone 

97. Maliny ogrodowe 

98. Borówki 

99. Pozostałe owoce jagodowe 

100. Plantacje nasienne traw/motylkowych drobn. 

101. Plantacje nasienne roślin korzeniowych 

102. Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów w 

uprawie polowej/ pod osłonami wysokimi  

103. Nasienniki i rozsadniki warzyw i kwiatów w uprawie 

pod osłonami wysokimi 

104.  Strączkowe na nasiona suche 

105. Strączkowe jadalne na nasiona suche 

106. Kukurydza (sucha i wilgotna) na ziarno 
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Oświadczenie 

 
     W związku z wystąpieniem strat wywołanych przez klęskę huraganu w roku 2020 i stratami wykazanymi w produkcji roślinnej 

oświadczam, że uzupełnię bazę paszową dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 

Koszty poniesione z powodu nie zebrania plonów w wyniku szkód wynoszą dla poszczególnych upraw: 

 
Rodzaj uprawy przeznaczonej na 

paszę w której wystąpiły straty  

ilość w tonach  Wartość poniesionych kosztów w 

związku z wystąpieniem strat (zakup 

pasz) w  zł  ( KOSZTY TE NIE MOGĄ 

PRZEWYŻSZAĆ WARTOŚCIĄ 

PONIESIONYCH STRAT) 

   

   

   

   

   

   

   

 
Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017, poz. 2204 ze zm.) za 

poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń. 
 

…………………………….., dnia …………………. 2020 r.                                                                                     ………………………….. 
           /miejscowość/                                                                                                                                                                                             /podpis rolnika/ 

 


