
NR wniosku………………….    Topólka dn ………………………………. 
(wypełnia urząd) 

     
......................................................... 
(imię i nazwisko) 

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

tel. .................................................. 

WÓJT GMINY TOPÓLKA 

      WNIOSEK 
 

W związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – susza, proszę oszacowanie 
strat w moim  gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości(ach) 
 
 ................................................................................................................................gm Topólka 
 
Dane dotyczące gruntów rolnych w innych gminach 
 
Zgłosiłem/ zamierzam zgłosić szkodę w innej gminie gdzie posiadam grunty(nazwa gminy) 
 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni (wpisać powierzchnię zgłoszoną we wniosku  
 
 o płatność) ................................................ha,  
 
Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR) ..................................................................... 
 
Oświadczam, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia  tak/nie 

Jeżeli tak to w jakim zakresie :      

  uprawy        

 Nazwa  Powierzchnia ubezpieczona  
      

      

      

      

      
 

     
Ubezpieczenie budynków tak/nie …………………. 
Ubezpieczenie maszyn tak/nie …………………….. 
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich tak/nie …………………….. 
 
Oświadczam, że uzyskałem kwotę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia w 2019 r.. 

upraw rolnych ……………………………………………zł 

zwierząt gospodarskich ………………………………….zł 



PRODUKCJA ROŚLINNA (Z UWZGLĘDNIENIEM POWIERZCHNI Z INNYCH 
GMIN - JEŚLI DOTYCZY) 

 
Lp. Rodzaj uprawy 

 
Powierzchnia 

ogółem 
Nr działek- powierzchnia - miejscowość Procent 

strat 
1  

 
 
 

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

 

2  
 

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

 

3  
 

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

 

4  
 

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

 

5  
 

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

 

6  
 

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

 

7  
 

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

 

8  
 

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

 

 Ogółem ha: pow. zgodna 
z wnioskiem obszarowym 
 

   

 
 



Lp. Rodzaj produkcji zwierzęcej 
(opasy, krowy mleczne, jałówki 
tuczniki, warchlaki, maciory) 

Średnia roczna produkcja zwierzęca   z 3 
ostatnich lat z roku  2016, 2017 i 2018  
(sprzedaż) 

1   

2   

3   

4   

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

(podpis rolnika)  
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA zgodna z RODO 
 Zgodnie z art. 13, 14 i 15 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 – zwanego dalej RODO informuję, 
że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Topólka z siedzibą w Topólce 22, 87-
875 Topólka zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych;  

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iodo@topolka.pl lub pisemnie na adres: Topólka 22, 87-875 Topólka; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c, e RODO i nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów władzy publicznej oraz podmiotów 
wykonujących zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 
stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji  
Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa; 

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, 
ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania. W 
przypadku niepodania obowiązujących danych niemożliwa jest realizacja celu, w jakim zostają podane; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do:  
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO;  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 
z przepisami o ochronie danych osobowych; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych 
na podstawie wyrażonej zgody; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu; 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania 
dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
Zapoznałem/ Zapoznałam się …........................................................................................... 
                         (data i czytelny podpis rolnika) 
 
Data dokonania lustracji  
 
………………………………………………………………………. 


