
 
 

………………………………………………..………. 
imię i nazwisko lub nazwa siedziby producenta rolnego 

 

………………………………………………………...                   
adres i miejsce zamieszkania lub adres gospodarstwa rolnego 

           Urząd Gminy 
…………………………………………………………   
numer telefonu kontaktowego 

                          w Smętowie Granicznym 
………………………………………………………… 
numer identyfikacyjny producenta rolnego 

 

 

WNIOSEK 

 
 Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód w uprawach, które zostały spowodowane 

przez grad w moim gospodarstwie rolnym w dniu 28.07.2021 roku. 

Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodna z wnioskiem  

o przyznanie płatności bezpośrednie na rok 2021,  wynosi ……………………….… ha. 

Posiadam zawartą umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/NIE* 

Jeżeli tak, to w jakim zakresie:  

Nazwa uprawy Powierzchnia upraw ubezpieczonych 

    

    

    

    

Razem:   

Otrzymałem odszkodowanie: TAK/NIE* 

 

Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej. 

lp. 
Nazwa uprawy zgodna z wykazem 

danych FADN 

 

Powierzchnia uprawy 

w 2021 r. 

 

Nr działki ewidencyjnej 

Stwierdzony decyzją 

komisji % strat w uprawie – 

wypełnia komisja po 

przeprowadzeniu lustracji (%) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     



10     

11     

12     

x Razem powierzchnia:    

 

Tabela 2. Szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej towarowej. 

lp. Nazwa gatunku zwierząt 
średnioroczna liczba zwierząt 

z 3 lat (szt.) 

liczba zwierząt padłych wyłącznie 

z powodu wystąpienia 

niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego (szt.) 

1 Krowy   

2 Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze    

3 Jałówki do opasu 2-letnie i starsze    

4 Byczki od 1 do 2 lat   

5 Jałówki od 1 do 2 lat   

6 Cielęta od 6 mies. do 1 roku   

7 Cielęta do opasu poniżej 6 mies.   

8 Konie   

9 Owce 1 roczne i starsze   

10 Jagnięta   

11 Kozy 1 roczne i starsze   

12 Koźlęta   

13 Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   

14 Warchlaki do opasu o wadze  

od 20 do 50 kg 
  

15 Prosięta    

16 Drób …………………   

17 Inne ……………………   

 
 

Oświadczam, że nie dokonam likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzeniem przez komisję powołaną 

przez wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód. 

 

…………………………………..……………………... 

( data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek) 

 

Ja ...…………................................................ wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, 

które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód i sporządzenia wszelkiej dokumentacji z tym 

związanej. 

 
…………………………………..……………………... 

(data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek) 

Załączniki: Wydruk wniosku o płatności bezpośrednie w 2021 r. 



 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Wójt Gminy Smętowo Graniczne, mający siedzibę w Urzędzie Gminy  

w Smętowie Granicznym, 83-230 Smętowo Graniczne ul. Dworcowa 10. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Wójtem Gminy Smętowo Graniczne – można skontaktować się poprzez 

adres e-mail ug@smetowograniczne.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować 

się poprzez e-mail iod@smetowograniczne.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu dopełnienia 

obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie: 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego  

zakresu i sposobów realizacji  niektórych zasad  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) 

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione 

podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH DO 

PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 

ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   

Osobowych 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, 

PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

                                      …………………………………..……………………... 
(data, czytelny podpis ) 

mailto:ug@smetowograniczne.pl
mailto:iod@morzeszczyn.pl

