84–217 Szemud, ul. Kartuska 13, pow. wejherowski, woj.
pomorskie,
tel. (58) 676-44-38, tel./fax. (58) 676-44-26,

Szemud, dn. …......….................

Wójt Gminy Szemud
WNIOSEK
O oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego.......................................................................................................
Data wystąpienia szkód......................................................................................
Numer ewidencyjny gospodarstwa.................................................................................
Imię i nazwisko......................................................................................................
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /REGON_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *
*(wpisać co najmniej jeden z identyfikatorów)
Adres zamieszkania...................................................................................................
Poczta i nr kodu......................................................................................................
Gmina..................................................................................................................
Powiat.................................................................................................................
Numer telefonu.......................................................................................................
Adres gospodarstwa rolnego...............................................................................
Siedziba gospodarstwa rolnego............................................................................
Ogólna powierzchnia gospodarstwa (ha).......................................................................
w tym grunty dzierżawione na umowach wieloletnich zawartych na piśmie (ha).......................
Powierzchnia użytków rolnych.................................................................................
Lp.

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

Rodzaj uprawy – wszystkie uprawy Położenie uprawy Powierzchnia
znajdujące się w gospodarstwie rolnym w – miejscowość i nr uprawy (ha)
2018 r. zgodnie z wnioskiem o dopłaty.
działki

Wielkość
uszkodzenia w
% -wg rolnika

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
X

X

Razem:

X

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w
przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek
należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności
bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
Oświadczam, że nie dokonam likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzeniem przez komisję powołaną przez
wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód, przy czym w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew
owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach, tj. plonie) do czasu przeprowadzenia
drugiego szacowania w terminie ustalonym przez komisję po pierwszym oszacowaniu szkód.
…………………………………..……………………...
(miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek)

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane
podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.
…………………………………..……………………...
(miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek)

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO1 wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych
przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk oraz Urząd Gminy
w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w celu umożliwienia ubiegania się o pomoc ze środków publicznych.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO,
tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione
w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności tj, że dane
osobowe są przetwarzane w sposób jaki wymaga tego RODO, a zatem zgodnie z prawem, rzetelnie
i przejrzyście dla osoby, której dane dotyczą, z ograniczeniem celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, dane są
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, z ograniczeniem przechowywania w czasie do niezbędnego minimum, w
sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym integralność i ich poufność.

…………………………………..……………………...
(miejscowość, data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek)

1

Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

