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

Tuchola, dn. ……………………………………………….

Imię i nazwisko lub nazwa producenta rolnego

…………………………………………………............................
adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego

…………………………………………………............................
adres gospodarstwa rolnego

Burmistrz Tucholi

…………………………………………………............................
numer telefonu kontaktowego

Plac Zamkowy 1

…………………………………………………............................
numer identyfikacyjny producenta rolnego

89-500 Tuchola

WNIOSEK
o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego.

1. Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez suszę.
2. Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności na
rok 2019 bez uwzględniania ugorów, odłogów, nieużytków wynosi ………………….………………………… ha


Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód bez łąk i pastwisk: ………………………….……… ha



Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód bez użytków zielonych (UZ): ………….….…….ha



Powierzchnia upraw w których szkody wystąpiły co najmniej 70%................................................... ha

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

3. Oświadczam, że zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019, posiadam grunty rolne pod
uprawami w następujących gminach:





gmina ……………………………………………………….. – pow. UR ……………… ha
gmina ……………………………………………………….. – pow. UR ……………… ha
gmina ……………………………………………………….. – pow. UR ……………… ha
gmina ……………………………………………………….. – pow. UR ……………… ha

4. Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie gminy ………………………………………
5. Informuję, że składam wniosek o oszacowanie szkód przez komisję do innych gmin, poza gminą w której
znajduje się siedziba gospodarstwa1 - podać nazwę gminy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

Rolnik może złożyć wnioski o oszacowanie szkód w tylu gminach, w ilu posiada grunty gospodarstwa, na które pobiera dopłaty.
Jeśli rolnik składa wnioski, powinien wymienić w jakich gminach.

Nie składam wniosku o oszacowanie szkód w gminach: …………………………………………………………………………………..

6. Informuję, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/NIE*
Jeżeli TAK, to w jakim zakresie:
□ uprawy
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczona

Nazwa

Liczba

□ zwierzęta

□ budynki
□ maszyny
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi:
- upraw rolnych
….……………………………………… zł,
- zwierząt gospodarskich ….……………………………………… zł,
- ryb
….……………………………………… zł,
- środków trwałych
….……………………………………… zł,

7. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie
nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

.………………………………………………….

.………………………………………………….

miejscowość, data

czytelny podpis rolnika składającego wniosek

W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach na obszarze jednego województwa, komisja w gminie właściwej
ze względu na siedzibę gospodarstwa, sporządza jeden zbiorczy protokół szkód dla całego gospodarstwa, na podstawie
częściowych protokołów uproszczonych, sporządzonych przez komisje z innych gmin. Komisja wylicza również średnią roczną
produkcję na podstawie struktury upraw w 2019 r., podaną przez rolnika dla całości gospodarstwa w oświadczeniu nr 1
(kolumna 2 i 3) złożonym w gminie, której znajduje się siedziba gospodarstwa.
Jeśli gospodarstwo położone jest na terenie dwóch województw, protokół zbiorczy sporządza komisja właściwa ze względu na
położenie największej części gospodarstwa, na podstawie protokołu przedłożonego przez rolnika z mniejszej części
gospodarstwa innego województwa.
* właściwe zaznaczyć

OŚWIADCZENIE Nr 1
dotyczące upraw w gospodarstwie rolnym i poniesionych szkodach
(podać wszystkie uprawy zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na 2019 r., nawet te
uprawy w których nie wystąpiła szkoda. W uprawach uszkodzonych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne
podać procent (%) szkody do całej powierzchni danej uprawy)
L.p.

Nazwa uprawy (powierzchnię tych samych upraw na
różnych działkach należy sumować)

Powierzchnia (ha)

Stopień szkódutracony plon
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razem powierzchnia upraw

XXXXXXXXXXXXXXX

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 Kodeksu karnego oświadczam, że
powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym.

.………………………………………………………………
data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE Nr 2
o produkcji zwierzęcej – sprzedaż na rok
L.p.
Nazwa gatunku zwierząt według grup technologicznych
1
1

2
Byki do opasuj, wolce 2-letnie i starsze

Liczba zwierząt – sprzedaż na
rok/szt./
3

Byczki od 1 do 2 lat
Jałówki do opasu 2-letnie i starsze
Jałówki od 1 do 2 lat
Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
Cielęta do opasuj poniżej 6 miesięcy
Krowy – produkcja mleka*
2

Tuczniki o wadze 50kg i więcej
Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50kg**
Maciory – produkcja prosiąt™*

3

Jagnięta

4

Kozy – produkcja mleka*
Koźlęta

Objaśnienie:
* - w protokole szkód będzie wyliczona produkcja mleka oraz produkcja prosiąt od 1 szt. Zwierzęcia. W
związku z tym, należy podać średnią liczbę zwierząt stada podstawowego, a nie ilość wytworzonego
produktu w gospodarstwie.
** - ilość warchlaków należy podać wyłącznie wtedy, jeśli są finalnym produktem sprzedaży.
Jeśli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca, brak wypełnienia kolumny 3 uniemożliwi
sporządzenie protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 Kodeksu karnego oświadczam, że
powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia
oszacowania szkód w moim gospodarstwie w wyniku suszy w 2019 roku.

.………………………………………………………………
data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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
(Dz. Urz. UE. L.2016. 119.1, dalej jako RODO) z dnia 04.05.2016 Burmistrz Tucholi przedstawia Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych w związku z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2019 roku
przez Gminę Tuchola.
Informacja o administratorze:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby związane z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi, umożliwiającego poszkodowanym korzystanie z pomocy łagodzącej skutki klęsk żywiołowych spowodowanych suszami w roku
2019, jest Gmina Tuchola reprezentowana przez Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego.
Siedziba Burmistrza Tucholi oraz Gminy Tuchola znajduje się pod następującym adresem:
Urząd Miejski w Tucholi
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola

Pozostałe dane kontaktowe:
Telefon: 52 5642 500
Fax: 52 3342 138
Email: burmistrz@tuchola.pl
Adres www: www.tuchola.pl

Cele przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO) oraz
wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1
lit. e RODO). Wskazany obowiązek prawny wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z lipca 2019 r. w sprawie
powołania gminnych komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przepisy nakładają na Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminę Tuchola
szereg obowiązków związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Całość postępowania
związanego z szacowaniem strat w związku z suszą przez Gminę Tuchola, podlega także przepisom kodeksu postępowania administracyjnego, a w
pozostałym zakresie innym wiążącym aktom prawa administracyjnego i rolniczego.
W zakresie uregulowanym powyższymi ustawami oraz aktami wykonawczymi podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem osoby zwracającej się
z wnioskiem do gminy dotyczącym szacowania strat w związku z suszami. Niewskazanie wymaganych danych może skutkować nienadaniem biegu wnioskowi
lub jego negatywnym rozpatrzeniem.
W przypadku podawania danych osobowych, które nie są obligatoryjne i nie wynikają z wymienionych ustaw (np. adres poczty email, numer telefonu
kontaktowego), brak jest konsekwencji za ich niepodanie, jednak może to znacząco utrudnić kontakt i wydłużyć postepowanie.
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na cele szacowania strat spowodowanych przez suszę 2019:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych przyznaje szeroki wachlarz uprawnień związanych z realizacją obowiązku ochrony Państwa danych
osobowych, w przypadku celów określonych w niniejszym postępowaniu przysługuje państwu:






Prawo do zadania dostępu do swoich danych osobowych
Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Przekazywanie oraz przechowywanie/archiwizacja danych:
Państwa dane osobowe będą udostępniane innym organom administracji publicznej i/lub organom wymiaru sprawiedliwości uprawnionym do pozyskiwania
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, Straży Granicznej, ABW, CBA, Urzędom Skarbowym, organom komorniczym i
in.), w przypadku wystąpienia przez te organy o udostępnienie danych w ramach posiadanych kompetencji.
Państwa dane osobowe będą przekazywane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3 oraz Konarskiego 1-3).
Przekazywanie danych do w/w podmiotu wynika ze wskazanych wcześniej rozporządzeń oraz przepisów prawa związanych z realizacją zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rozporządzenia Wojewody, w zakresie szacowania strat w związku z suszami.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wcześniej celów, do których dane osobowe zostały zebrane, a
następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie danych zebranych na
podstawie zgody – przez okres ustalony dla wymienionych celów lub do czasu jej cofnięcia. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Gminę Tuchola oraz
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz dalsze podmioty, którym będą one przekazywane (w szczególności ARiMR).
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych administrator informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@tuchola.pl lub numerem telefonu: (52) 33 63 434.
Oświadczenie o zapoznaniu się oraz zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych (email, telefon):
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
Ponadto oświadczam, że w zakresie dobrowolnie wskazanych przeze mnie danych na potrzeby szacowania szkód związanych z suszą w 2019 r. (które mogą być
przetwarzane w celach identyfikacji mojej osoby i w celach kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.

……………………..………………
(data i podpis)

