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Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). 
W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 
bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych oraz zachować 
zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt). 
W przypadku poniesienia szkód przez poszkodowanego na terenie więcej niż jednej gminy poszkodowany składa właściwy 
obowiązujący wniosek o oszacowanie szkód do każdej z gmin. 

 
 
 
RR.III.………………2019r.    .........................................,....................... 

    (miejscowość, data) 
 

 

URZĄD GMINY ROJEWO 

Rojewo 8, 88-111 Rojewo 

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 

 

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:………………………...……………………….......... 

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

3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:………………………………………………………. 

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

4. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR ……………………………... 

6. Nr tel. ……………………………... 

 

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym 

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego1) : 

1) suszy �   6) powodzi   � 
2) gradu �   7) huraganu   � 
3) deszczu nawalnego �   8) pioruna   � 
4) ujemnych skutków przezimowania �   9) obsunięcia się ziemi � 
5) przymrozków wiosennych �   10) lawiny   � 
 

co miało miejsce: 
a) w dniu    
b) w okresie od dnia    do dnia    
Szkody powstały w 2):  

1) uprawach    � 2) zwierzętach   �      3) środkach trwałych   � 
Na terenie gminy Rojewo. 

 
                                                 
1) właściwe zaznaczyć 
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Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej na terenie gminy Rojewo. 

Lp. Nazwa uprawy2 

Powierzchnia 
całkowita 

prowadzonych 
upraw [ha] 

Szacunkowa  
wysokość szkód  

wg wnioskodawcy 
[ha / %] 

Dla upraw objętych klęską 
podać miejscowość i nr 
działki. 

1. 2. 3. 4. 5. 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     

Razem    
 
 
Tabela 2. Szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej towarowej. 
 

 
 
 

                                                 
2 nazwy upraw należy wykazać zgodnie z nazwami upraw podanymi w załączniku  nr 1 „Szkody w uprawach” 
do protokołu publikowanego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – należy podać wszystkie 
uprawy wykazane we wniosku o dopłaty bezpośrednie, łącznie z tymi, w których nie stwierdzono szkód. 
3 rodzaj produkcji zwierzęcej należy wykazać zgodnie z rodzajem produkcji zwierzęcej podanym w załączniku  
nr 2 „Szkody w produkcji zwierzęcej towarowej (bez ryb)” do protokołu publikowanego na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Lp. Rodzaj produkcji zwierzęcej3 

Roczna produkcja zwierzęca 
– średnia 

 z ostatnich 3 lat 
(szt.) 

Miejsce utrzymywania 
zwierząt 
(miejscowość) 

1. 2. 3. 6. 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Razem  x 
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Tabela 3. Wykaz uszkodzonych środków trwałych innych niż uprawy trwałe 

Lp. 

 
Rodzaj budynku, 
maszyny, zwierząt 

stada podstawowego 

 

Liczba budynków, 
maszyn, zwierząt 

gospodarskich 
stanowiących 

stado podstawowe 
[szt., ha] 

Numer 
identyfikacyjny 

zwierzęcia  
Miejsce położenia 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

Razem  x  
 
 

Tabela 4. Wykaz uszkodzonych upraw trwałych 

Lp. Nr działki 
ewidencyjnej4 

 
Rodzaj środka trwałego – drzewa i krzewy sadownicze 

 

Gatunek, odmiana, wiek Powierzchnia uszkodzona (ha) 

1. 2. 3. 4. 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

Razem x  
 

Czy producent zawarł (przed dniem powstania szkód) umowę dobrowolnego ubezpieczenia upraw 

rolnych lub umowę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich obejmującą ochroną ubezpieczeniową co 

najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby 

zwierząt gospodarskich?   TAK/NIE* 

Jeśli TAK w jakim zakresie?   uprawa…………………………, powierzchnia………………………. 

     uprawa…………………………, powierzchnia………………………. 

     uprawa…………………………, powierzchnia………………………. 

Czy producent otrzymał już odszkodowanie?  TAK/NIE* 

Jeśli TAK w jakiej wysokości    ……………………………………………… 

 

                                                 
4 dane według ewidencji gruntów i budynków 
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Czy producent posiada grunty w innych gminach?  TAK/NIE* 

Jeśli TAK proszę wypełnić tabelę nr 5. 
 

Tabela 5. Wykaz produkcji roślinnej prowadzonej poza terenem gminy Rojewo5 . 

Lp. Nazwa uprawy6 

Powierzchnia 
całkowita 

prowadzonych 
upraw [ha] 

Nazwa gminy, na 
terenie której 

prowadzona jest 
uprawa 

1. 2. 3. 4. 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

Razem   
 

Oświadczam, że: 

Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi ………….…………..ha, w tym powierzchnia upraw  

w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, o ile 

został złożony) wynosi …………….………..ha, w tym: 

− powierzchnia gruntów ornych (R) ………………….ha,  

− trwałe użytki zielone (Ł, Ps) …………………….. ha 

− powierzchnia upraw trwałych (sady)………………………ha.  

1) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 233 §1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, które są niezbędne 
do przeprowadzenia oszacowania szkód, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119/1).  Ponadto oświadczam, że znane jest mi 
prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych. 
 

Załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

 ..................................................................................... 

(czytelny podpis producenta rolnego) 
* - niewłaściwe skreślić 

                                                 
5 wypełnić w przypadku posiadania siedziby gospodarstwa rolnego na terenie gminy Rojewo 
6 nazwy upraw należy wykazać zgodnie z nazwami upraw podanymi w załączniku  nr 1 „Szkody w uprawach” 
do protokołu publikowanego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – należy podać wszystkie 
uprawy wykazane we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Szacowania szkód w uprawach poza terenem gminy 
Rojewo dokonuje komisja właściwa dla terenu danej gminy. 


