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………………………………………………
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Urząd Gminy Wąpielsk

W N I O S E K
Zwracam się z prośbą o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym,

powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2016 roku.

Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez *:
1) suszę                                                  6) powódź
2) grad                                                    7) huragan
3) deszcz nawalny                                  8) piorun
4) ujemne skutki przezimowania            9) obsunięcie się ziemi
5) przymrozki wiosenne                         10) lawinę
co miało miejsce: a) w dniu  ……….……………….…………………………
                             b) w okresie od dnia ......................... do dnia .........................

Powierzchnia użytków rolnych w moim gospodarstwie wynosi ………………… ha,
w tym grunty dzierżawione: ……………… ha,

W tym:
grunty orne (R) …………………………….. ha,
trwałe użytki zielone (Ł, Ps) ………………. ha,
uprawy trwałe ……………………………… ha.

Informuję, że zawarłem / nie zawarłem* umowy ubezpieczenia obejmujące co najmniej 50 %
powierzchni upraw rolnych od co najmniej jednego z ryzyk w rolnictwie.
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych wynosi2

………………………………… zł.

Szczegółowe dane o uprawach obejmujących cały obszar UR gospodarstwa oraz
obszarach uszkodzonych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego wniosku (w formie
oświadczenia).

Wyszczególnienie i opis szkód w zwierzętach gospodarskich / środkach trwałych *
(budynkach i budowlach gospodarczych, maszynach rolniczych, sadach i plantacjach wieloletnich): ……….
……………………………….…………………………….…………………………..
………………….………………………………………………………………...……………..
…………………………………………………………………………………………………..

………………….........................
czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
1 na podstawie umów dzierżawy zawartych na piśmie na okres dłuższy niż trzy lata i trwających, co najmniej do 
końca okresu kredytowania.
2 podać wartość jeśli jest znana na dzień złożenia wniosku



OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  w  okresie  od  dnia  .........................  do  dnia  .........................  w  wyniku  ujemnych

skutków przezimowania, w moim gospodarstwie uszkodzeniom uległy następujące uprawy:
W  poniższej  tabeli  należy  umieścić  wszystkie  uprawy  w  gospodarstwie,  powierzchnia  zgodna  z
deklarowaną do płatności bezpośrednich do ARiMR. 

L.p.

Nazwa uprawy w roku, w którym
wystąpiły szkody

(wszystkie uprawy w roku wystąpienia
szkód) 

Powierzchna uprawy 
w roku w którym
wystąpiły szkody 

(ha)

Oszacowane
Straty

(%)

% produkcji roślinnej – towarowej, 
(100% - % przeznaczony na paszę w gosp.

prowadzących produkcję zwierz
(%)

1 2 3 5 7

1
Pszenica ozima                                     
Przesiane …………….. ha

2
Jęczmień ozimy

3
Żyto

4
Pszenżyto ozime

5
Mieszanki zbożowe ozime

6
Rzepak

7

8

Pozostałe uprawy w gospodarstwie:

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Razem

Jestem / nie jestem zainteresowany uzyskaniem kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji w
gospodarstwach rolnych na obszarze dotkniętym klęską żywiołową.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  przeze  mnie  danych  osobowych  w  ramach  procedury
uruchomienia preferencyjnej  linii  kredytowej  na wznowienie produkcji  w gospodarstwach rolnych na obszarze
dotkniętym klęską żywiołową zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1
Kodeksu Karnego.

……………………….                                                          ………………………………………..
               data                                                                                                                czytelny podpis



OŚWIADCZENIE
o produkcji zwierzęcej towarowej w gospodarstwie (średnia sprzedaży)

L.p. Nazwa gatunku zwierzęcia
w gospodarstwie rolnym
(nie stanowiącego stada

podstawowego)

Roczna produkcja towarowa
zwierząt gospodarskich nie

stanowiących stada
podstawowego  – średnia z

ostatnich 3 lat

Straty  w zwierzętach nie
stanowiących stada

podstawowego - padłe lub
poddane ubojowi z konieczności

3)

% udział zwierząt nie stanowiących
stada podstawowego padłych lub
poddanych ubojowi z konieczności
w średniej produkcji zwierzęcej w

gospodarstwie

(rubryka 8:5)

w szt tony zł w szt tony z

ł

 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Bydło ogółem 

2 w tym:  krowy

3               cielęta

4 trzoda chlewna ogółem

5 w tym maciory

6         prosięta i warchlaki

7 Owce

8 Konie rzeźna

9 Drób ogółem

10 w tym kury

11            kurczaki

12            kaczki

13            gęsi

14            indyki

15 mleko (w tys. litrów)

Razem

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

               data                                                                                                                czytelny podpis


