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.............................................................................
/imię i nazwisko rolnika i adres zamieszkania/

.............................................................................
/adres siedziby gospodarstwa/

PESEL:
REGON:
NIP:
Nr telefonu:

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

Numer
Identyfikacyjny
Gospodarstwa:

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

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
w gospodarstwie rolnym
Zwracam się z prośbą o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym, powstałych
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez: (zaznaczyć tylko jedno zjawisko)
suszę
grad
deszcz nawalny
ujemne skutki przezimowania
przymrozki wiosenne

powódź
huragan
piorun
obsunięcie się ziemi
lawinę

co miało miejsce w dniu (w okresie) ................................................... (wpisać datę)
Oświadczam, że prowadzę w gospodarstwie:
wyłącznie produkcję roślinną
wyłącznie produkcję zwierzęcą*
produkcję roślinną i zwierzęcą*
* UWAGA: W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej należy koniecznie wypełnić załączone do wniosku oświadczenie
dotyczące produkcji towarowej zwierząt.

Powierzchnia gospodarstwa wynosi ogółem (łącznie z gruntami dzierżawionymi**) ............... ha,
w tym: lasy ................... ha, nieużytki ................... ha, pozostałe ................... ha.
** Okres dłuższy niż 3 lata i trwający, co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na
piśmie i powinna w sposób niebudzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Odbudowa i remont budynków
lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskania zgody właściciela na realizację inwestycji.

Oświadczam, że posiadam grunty rolne na terenie gminy:
1.
2.
3.
4.

Baranów
.....................................
.....................................
.....................................

o pow.
o pow.
o pow.
o pow.

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

ha
ha
ha
ha

w tym dzierżawione:
w tym dzierżawione:
w tym dzierżawione:
w tym dzierżawione:

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

ha
ha
ha
ha
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Tabela nr 1 Straty w produkcji roślinnej
Nazwa uprawy
Lp.

Np.

(wymienić wszystkie uprawy, w tym użytki zielone w
całym gospodarstwie rolnym w roku szacowania strat,
niezależnie od poziomu szkód, a więc również uprawy,
w których nie było strat)

Powierzchnia
całkowita upraw we
wszystkich gminach
[ha]
(zgodna z pow. upraw we
wniosku o płatności
bezpośrednie)

Pszenica ozima

Szacunkowy
% strat

2,0

40

Miejscowość
(miejsce położenia
uprawy)

Baranów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
WYKAZ NAZW UPRAW: Agrest, aronia do przetwórstwa, babka lancetowata, bez czarny – owoce, bobik na nasiona, bobik na zielonkę,
borówka kamczacka, borówka wysoka, bób, brokuły, brukselka, brzoskwinie, burak ćwikłowy na nasiona, buraki cukrowe, buraki ćwikłowe,
buraki pastewne, cebula, chmiel, cukinia, cykoria, czereśnie, czosnek, dynia, esparceta na zielonkę, facelia na nasiona, fasola
konsumpcyjna, fasola szparagowa, gorczyca, groch jadalny, groch paszowy, groch zielony, gruszki, gryka, jabłka, jęczmień jary, jęczmień
ozimy, kalafiory, kalarepa, kapusta, kminek zwyczajny, koniczyna na nasiona, koniczyna na zielonkę, konopie słoma, koper nasiona,
kukurydza cukrowa, kukurydza na ziarno, kukurydza na zielonkę, len oleisty – nasiona, len włóknisty nasiona, leszczyna – orzechy, lubczyk
– korzeń, lucerna na zielonkę, łaki trwałe (siano), łubin na nasiona, łubin na zielonkę, macierzanka piaskowa, mak, maliny, marchew
jadalna, melisa lekarska, melisa nasiona, mieszanka traw z motylkowymi drobnonasiennymi w uprawie polowej – zielonka, mieszanka
zbożowo-strączkowa, mieszanki zbożowe jare, mieszanki zbożowe ozime, morele, ogórki, orzechy włoskie, ostropest plamisty nasiona,
owies, papryka czerwona, papryka zielona, pasternak – korzeń, pastwiska trwałe – zielonka, peluszka na nasiona, peluszka na zielonkę,
pietruszka korzeń, pomidory, pory, porzeczki, proso, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, rzepak i rzepik jary,
rzepak i rzepik ozimy, rzodkiewka na nasiona, selery korzeniowe, seradela i inne motylkowe na nasiona, seradela i inne motylkowe na
zielonkę, słonecznik na ziarno, słonecznik paszowy na zielonkę, soja nasiona, sorgo nasiona, szparagi, śliwki, topinambur bulwy, trawy
polowe na nasiona, trawy polowe na zielonkę, truskawki, wiesiołek, wiklina, winorośl, wiśnie, wyka na nasiona, wyka na zielonkę, ziemniaki
jadalne, ziemniaki na chipsy, ziemniaki przemysłowe, ziemniaki wczesne, zioła, żyto.

Tabela nr 2 Straty w produkcji zwierzęcej
Lp.

Nazwa gatunku zwierząt gospodarskich,
produkcja towarowa

nazwa

Średnia roczna
sprzedaż (szt)

szt.

Średnia roczna
wydajność z 1 szt.

szt., kg., tys. l, na 1 szt.

1.

Trzoda chlewna/ żywiec wieprzowy

kg

2.

Maciory/ prosięta

szt.

3.

Byki do 2 lat/ żywiec wołowy

kg

4.

Byki pow. 2 lat/ żywiec wołowy

kg

5.

Jałówki rzeźne/ żywiec wołowy

kg

6.

Krowy rzeźne/ żywiec wołowy

kg

7.

Cielęta/ żywiec

kg

8.

Kurczęta brojlery/ żywiec drobiowy

kg

9.

Krowy/ mleko

tys. l

10.

Kury/ jaja

szt.

11.

Liczba zwierząt
padłych lub poddanych
ubojowi z konieczności
w wyniku niekorzystnego zjawiska
szt.
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Uwaga : W przypadku braku strat w środkach trwałych, stadzie podstawowym
zwierząt czy w plantacjach wieloletnich nie wypełniać tabeli nr 3, 4 i 5.
Tabela nr 3 Straty w środkach trwałych gospodarstwa
Lp.

Rodzaj budynku, maszyny, urządzenia w
którym wystąpiły szkody

Liczba budynków,
maszyn lub urządzeń w
których wystąpiły
szkody
(szt)

Wysokość szkód
(zł)

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

Tabela nr 4 Straty w stadzie podstawowym zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku zwierzęcia
w gospodarstwie rolnym, w którym
nastąpił upadek lub ubój z
konieczności w wyniku
niekorzystnego zjawiska

Średnia liczba
zwierząt stada
podstawowego
z 3 ostatnich lat lub z
3 lat w okresie 5letnim
poprzedzającym rok
wystąpienia szkody, z
pominięciem roku
o najniższej i
najwyższej produkcji
(szt)

Liczba zwierząt
padłych lub
poddanych ubojowi
z konieczności w
wyniku
niekorzystnego
zjawiska
(szt)

Uzyskana lub
prognozowana
wartość zwierzęcia
(zł/szt)

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

Tabela nr 5 Straty trwałe w plantacjach wieloletnich (w tym w sadach i matecznikach)
Lp.

Gatunek/rodzaj uprawy

Wiek

ilość roślin
[powierzchnia
uprawy]*
(szt)

Wartość bieżąca
rośliny/cena z
wielolecia**
(zł)

Wskaźnik oceny
bonitacyjnej***

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*dotyczy malin **dotyczy matecznika ***w przypadku matecznika wskaźnik oceny bonitacyjnej przyjmuje
wartość 1
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Oświadczam, że jestem/nie jestem* w posiadaniu danych rachunkowych dokumentujących
uzyskiwane plony i ceny (z 3 ostatnich lat lub z 3 lat w okresie 5 letnim) w moim gospodarstwie
i przedłożę je bez wezwania, w dniu lustracji komisji szacującej straty.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku nieprzedstawienia pełnej dokumentacji, komisja do
wyliczeń strat w moim gospodarstwie, przyjmie dane statystyczne dla województwa.

Zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia
w zakresie:
uprawy
...................................................................................................
zwierzęta
...................................................................................................
budynki
...................................................................................................
maszyny
...................................................................................................

NIE

TAK

Otrzymałem odszkodowanie
w wysokości: ............................................................................................... zł

NIE

TAK

Zamierzam skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji
w Banku :
...................................................................................................

NIE

TAK

Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, ze zm.) w celu wydawania opinii Wojewody o zakresie i wysokości szkód powstałych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art.
297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.).
,,art. 297 §1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5”.

Miejscowość, data:…………………………..

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

