
 
………………………………………                …………………………………… 

 imię i nazwisko  miejscowość, data 
 
………………………………………. 

adres 
 

………………………………………. 
nr tel. kontaktowego 
 

………………………………………. 
nr identyfikacyjny producenta rolnego 

 
Komisja Gminna ds. szacowania zakresu  
i wysokości strat w gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji rolnej,  
w których wystąpiły szkody spowodowane przez 
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę  
z/s w Urzędzie Gminy/Miasta w ..………………… 

 
 

WNIOSEK 
 
Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym  

w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj.:* 

 
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 ff ff ffff 
b) w okresie od dnia ff ff ffff do dnia ff ff ffff 
 
 
� Powierzchnia upraw objęta niekorzystnym zjawiskiem: ………………ha  

� Szkody powstały w:  

- uprawach rolnych, tj.: …………………………………………………………………………………. 

- w zwierzętach gospodarskich, tj.:……………………………………………………………………… 

- w środkach trwałych , tj.:………………………………………………………………………………. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  
z 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  
(RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 
przez Gminną Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie 
województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  
w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 



przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę,  
do której kieruję niniejszy wniosek oraz Wojewodę Podkarpackiego do celów przeprowadzenia 
oszacowania szkód, sporządzenia protokołu na tę okoliczność i potwierdzenia na protokole przez 
wojewodę wystąpienia powstałych szkód. 
 
 

…………………………………. 
         podpis rolnika  
 

Wiem, że administratorem moich danych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie,  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, jak również o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
swoich danych, ich poprawiania oraz, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody 
na ich przetwarzanie, a cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.  
 

 

…………………………………. 
         podpis rolnika  
 

Oświadczam, że: 

-  powierzchnia mojego gospodarstwa rolnego wynosi…………… ha, 
 

- całkowita powierzchnia upraw rolnych, z których w danym roku przewidziany jest zbiór plonu 

wynosi……........ha (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego),  

w tym: 

• powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem łąk i pastwisk……. .ha, 
 

- posiadam / nie posiadam* grunty również na terenie innej gminy (podać 

nazwę):……….…………………….. 
 

-  wniosek o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia ww. zjawisk  składam / nie składam* również  

 w gminie ……………………. 
 

- jestem / nie jestem* posiadaczem zwierząt gospodarskich (gatunek, ilość): ………..……….. 

 ……………………………………………………………………………………………… , 
 

- zawarłem / nie zawarłem* umowę ubezpieczeniową obejmującą co najmniej 50% powierzchni 

upraw rolnych lub co najmniej 50% zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ww. ryzyk. 

 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego  

za poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204). 

 

 

…………………………………. 
         podpis rolnika 
 
* właściwe zaznaczyć 
 



Klauzula informacyjna dla producentów rolnych wnioskuj ących o przeprowadzenie szacunków 
strat, które zostały spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 
RODO) informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie,  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji ustawowych 
zadań Wojewody Podkarpackiego (szacowanie strat) wynikających z przepisów § 5 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 
wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 
wynikający z przepisów prawa,  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów (jednostki samorządu terytorialnego, 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze); 

5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych umożliwi realizację zadania Wojewody oraz załatwienie 
inicjowanej przez Panią/Pana sprawy. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem 
sprawy; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo do:  

− żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

− sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,  

− ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu 
przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;  

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak 
pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami 
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana 
prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których 
odbywa się przetwarzanie; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane 
osobowe jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem; 

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji,  
w tym profilowaniu; 

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską  
i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie 
szacowania strat, może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie  
1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
2) telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,  
3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.  

 
Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie. 
 
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


