URZĄD MIASTA I GMINY
DEBRZNO
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) :……………………………………………………………
2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:………………………...………………………..............
…………………………………………………………………………………………………..
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
4. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y: .................................................................
5. PESEL: 

6. Nr tel…………………………………...

7. Numer identyfikacyjny producenta rolnego …...................................
Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego:
1) suszy
2) gradu
3) deszczu nawalnego
4) ujemnych skutków przezimowania
5) przymrozków wiosennych



x



6) powodzi
7) huraganu
8) pioruna
9) obsunięcia się ziemi
10) lawiny







co miało miejsce w dniu 18.08.2017 r.
Celem:
 ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR
na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej;
 potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR;
 ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu
Rządowego).
Szkody powstały w 3):

 uprawach

x

2) zwierzętach



3) środkach trwałych



Na terenie gmin/y:……………………………………………………………………………….

Tabela 1
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki, lasy itp.)

Lp.

Nazwa uprawy

1.

2.

I.
1.

Użytki zielone
Łąki

2.
3.
4.

Pastwiska
............................................
............................................

II
1.

Zboża jare
Pszenica jara

2.
3.
4.
5.

Jęczmień jary
Owies jary
Pszenżyto jare
Mieszanka zbożowa jara
Zboża ozime

III
1.
2.

Szacu
nkowy
%
Strat

Gmina2)

3.

4.

5.

x

x

Pszenica ozima
Pszenżyto ozime

3.
4.
5.
6.

Jęczmień ozimy
Żyto ozime
............................................
............................................

7.

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

IV
1.
2.
3.
4.

Okopowe
Ziemniaki
Buraki pastewne
............................................
............................................

V
1.
2.

Inne uprawy
............................................
............................................

Razem

1 )

1)

Powierzchnia
całkowita
prowadzonych
upraw zgodna z
wnioskiem o
przyznanie płatności
obszarowych przez
ARiMR [ha]

Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie w roku szacowania (gospodarstwo własne
i/lub dzierżawione), niezależnie od poziomu szkód. W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją
również uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, a w kolumnie nr 4 wpisać
0%;
2)
Należy podać miejsce położenia.

Tabela 2
Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa gatunku zwierzęcia w
gospodarstwie rolnym (nie
stanowiącego stada
podstawowego)

Średnia liczba zwierząt
gospodarskich w ostatnich 3 latach
lub z 3 lat w okresie 5-letnim
poprzedzającym rok, w którym
wystąpiły szkody, z pominięciem
roku o najwyższej i najniższej
wielkości produkcji (szt.)

Liczba zwierząt w roku
wystąpienia szkód (z
uwzględnieniem spadku
produkcji spowodowanej
padnięciem zwierząt w wyniku
wystąpienia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego)
(szt.)

Bydło – cielęta w wieku poniżej
1 roku
Bydło – młode bydło opasowe
1-2 lata
Bydło w wieku pow. 2 lat
Bydło – krowy dojne
Bydło - jałówki roczne i
powyżej
Trzoda chlewna - prosiaki
Trzoda chlewna - warchlaki
Trzoda chlewna - tuczniki
Owce
…..................................
…..................................
Razem

Oświadczam, że:
1) jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego / działu specjalnego produkcji rolnej5)
o powierzchni ogółem ……………………. ha, w tym:
a.

użytków rolnych ...............................ha;

b.

pozostałych gruntów (odłogowanych, zajętych pod zabudowę, nieużytków).
………….. ha

2) jestem / nie jestem3) dzierżawcą4) użytków rolnych o powierzchni ............................. ha;
3) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty
ARiMR) - …………………………………………ha;
4) powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku: ………………. Ha

3)

Niepotrzebne skreślić;
Dzierżawa w okresie wieloletnim – umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i trwająca 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.
4)

5) przed dniem powstania szkód zawarłem / nie zawarłem10) umowę ubezpieczenia.
Jeśli tak, to w jakim zakresie: Uprawy ...............................................
Zwierzęta............................................
Budynki..............................................
Maszyny.............................................
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt
gospodarskich, ryb, środków trwałych wynosi:
Upraw rolnych …………………………………… zł
Zwierząt gospodarskich ………………………….. zł
Ryb ………………………………………………. zł
Środków trwałych ……………………………….. zł
6) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)5)
7)

wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 z późn. zm.) dla celów wydawania Opinii Wojewody o zakresie i wysokości szkód
powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

8) Do wniosku dołączam kopię wniosku o płatności bezpośrednie składanego do ARiMR.

Miejscowość .......................................................

Data:.............................................

Czytelny podpis producenta rolnego:

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

5)

,,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.”

