
Wniosek nalety wypeln/c czytelnie (drukowanymi Iiterami). 
W niniejszym wniosku nalety zachowac zgodno,§c danych zawartyeh we wniosku 0 pr;.yznanie platnosd obszarowych na 
bletqey rok skladallym do ARiMR (dot. producent6w rolnych korzystajqcych. z platnosd obsZllrowych oraz zaehowac 
'lgodnosc danych 'lllwllrtyc!t w zgloszeniu do Systemu Identyfikacj/ / Rejestracji Zwierzqt). 
We wniosku nalei.y uw'lgl~dnic takze uprawy wymagajl{ce 'lao ran/a w zwiqzku z ujemnymi skutkami przezimowania. 
W pl'ZJ1padku poniesienia s'lk6d pl'Zez pos'lkodowanego na terenie wi~cej nit jedllej gminy pos'lkodowany skladll wlasciwy 
obowiq'lujqcy wniosek 0 os'lacowanie szk6d do katdej z gmin (UWAGA - w katdym wojew6dztw/e obowiqzujq inne 
lJormularze wniosku) 

Zaiqcznik nr I 
do Regulaminu z dnia 9lutego 2017 r. 

URZf\D GMINY/MIASTA1
): 

w ............................................... . 

WNIOSEK2
) 0 OSZACOW ANIE SZKOn 

1. Wnioskodawca (imi« i nazwisko) : ................................................................... .. 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: .................................................................. . 

3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego: .............................................................. .. 

4. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR ............................. , ..... . 

5. Posiadam gnmty rolne r6wniez na terenie gmin/y: ................................................................ . 

...................................... ..... 0 powierzchni ............ ha. 

Posiadam r6wniez grunty rolne na terenie gminy .............................. po!ozonej na terenie 

wojew6dztwa .......... , .................. 0 powierzchni .......... ha. 

7. Nr tel. ................................... . 

8. W bieztlcym roku produkcyjnym dokonano/niedokonanoJ
) oszacowania szk6d 

w gospodarstwie rolnym, wynikajtlce z dzialania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

Zwracam si« z wnioskiem 0 szacowaJ11e szk6d powstalych w moim gospodarstwie rolnym 

w wyniku niekorzystnego zjawiska at1110sferycznego 4) : 

I) suszy D 6) powodzi D 

2) gradu [J 7) huraganu D 

3) deszczu nawalnego D 8) pioruna D 

4) ujemnych skutk6w przezi1110wania D 9) obsuni~cia si« ziemi D 

5) przymrozk6w wiosennych D 10) lawiny D 

co 111ialo 111iejsce 4): 

1) niepotrzebne siuesli6 
2) wniosek nalezy zlozyc w urz<,dzie gminy wlasciwym ze wzgl,du na polozenie poszkodowanego gospodarstwa 
3) niepotrzebne skresli6 
4) wlasciwe zaznaczy6 
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a) w dnill _LJ _LJ ~~~~ 
b) w okresie od clnia ~~ ~~ ~~~~ do dnia ~~ ~~ ~~~~ 
Szkody powstaly w 4); 

1) llprawach 0 2) zwierzt;tach 0 3) srodkach trwalych 0 

Na terenie gminly:",', .... " ....... , ... ,., ......... ,., ..... " ....... " ........................... ,., ... , ... . 

Tabela 1. Szczeg610wy wykaz prowadzonej produkcji rosIinnej. 

Szacunkowa 
powierzchnia 

Powierzchnia upraw rolnyeh na 

Lp. Nazwa uprawy 
ealkowita kt6rej wyst~pily Gminas 

prowadzonyeh szkody w wyniku 
upraw [hal niekorzystnego 

zjawiska 
a tmosferyeznego 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Pszenica zwyczajna i orkisz 

2, 2:yto 

3, J~czmiell 

4. Owies i mieszanki zbozowe jare 

5. Kukurydza 11a ziama 

6. Pozostale zboza 

7. Rzepak i rzepik 

8. s.~ol1ecznik 

9, Soja oleista 

10. Pozostaie rosliny oleiste 

11. Rosliny str~czkowe (bialkowe) 

12. Tyton 

13. Burki cukrowe 

14, Chmiel 

15. Pozos tale rosliny przemyslowe 

16. Kukurydza na zielonk~ 

17. Okopowe pastewne 

18. 
Pozostale rosliny pastewne, W tym I~ld 

i pastwisl(3 

19. Kalafior w uprawie polowej 

20. Pomidory w uprawie polowej 

21. Pomidory pod oslonami 

22. Pozostate warzywa w uprawie polowej 

23. Pozostate warzywa pod oslonami 

24, 
Szk6lki (wlqczajE[c choinki ozdobne) w 

uprawie polowej 

25. 
Rosliny ozdobne i kwiaty w uprawie 

polowej 

26. Rosliny ozdobne i kwiaty pod os[onami 

27. Ziemniaki 

28. Jablka 

5 nalezy podac ll1iejsce poloz.enia uprawy 
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29. Gruszki 

30. Brzoskwinie 
--

31. Pozostale owoce swieze 

32. Material rozmnozeniowy warzyw 

33. 
Nasiona (bez materialu rozmnozeniowego 

warzyw) 

34. Orzechy laskowe 

35. Maliny 

36. Og6rki pod oslonami 

37. Porzeczld czarne 

38. Truskawki w oslonie polowej 

39 . Truskawki pod oslonami 
. 

Razem X 
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Tabela 2. Szczeg6lowy wykaz produkcji zwierz~cej towarowej. 

Srednioroczna Liczba 
Produkcja 

Rodzaj produkcji Iiczba zwierz~t w 
od 1 szt. Cena w zl 

Gmina' Lp. 
zwierz~cej zwierz~t z 3 

roku 
zwierz~cia dt/kg/I1szt.6 

wyst~pienia 
lat [szt.] szk6d' r szt.1 (dt/kg/I/szt.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I. 
Brojlery leurze 2 tyg, i 

starsze 
2, Byezki od I do 2 lat 

3, Byki do opasll, wolee 2-
letnie i starsze 

4, Ciel~ta do opasli ponitej 6 
!TIies. 

5, G~si mlode 

6, Indyki mlode 

7, Jagni~ta 

8, Jaja konslimpeyjne l(lIrze 

9, Jaja wyl,gowe kurze 

lO, Jaja wyl~gowe pozostale 

I I. 
Jal6wki do opasu 2-letnie i 

starsze 
12, Kaezki mlode 

)3, Kozl~ta 

14, Miad pszezeli 

15, Mleko kozie 

16, Mleka krowie 

17, Mleko oweze 

18, Owce 1 roczne i starsze 

19, 
Pozostale produkty 

pszezelarskie 

20, Prosi~ta od I maciory 

21. 
Tuczniki 0 wadze 50 kg i 

wi~eei 

22, 
W dna surowa i 

przetworzona owcza 

Razem x 

(] wnioskodawca wypetnia 0 ile dysponuje danymi rachunkowymi [ub dokumentami potwierdzaj'lcymi wielkosc 
prowadzonej produkcji - nalezy do-Iqczyc ksero posiadanych dokument6w. 
7 nalezy poda6 miejsce utrzymywania zwierzqt. 
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Tabela 3. Wykaz uszkodzonych srodkiiw trwalych innych niz uprawy trwale 

Liczba budynl<6w, Numer 

Rodzaj budynku, 
maszyn, zwierzqt identyfikacyjny 

Lp. maszyny; zwierz~t 
gospodarskich zwierz~cia lub Dumer 

Gmina8 

stada podstawowego 
stanowiqcych stada (dotyczy 

stado podstawowe zwierzqt objftych 
Iszt., hal systemem IRzt . 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Razem X 
.. . 

Tabela 4. Wykaz uszkodzonych upraw trwalych 

Rodzaj srodka trwalego - drzewa i krzewy sadowniczelO
• 

Lp. 
Nr dzialki 

ewidencyjnej' 
Gatuneh:, odmiana, wiei<, podldadka, rozstawa Powierzchnia lIszkodzona (ha) 

1. 2. 3. 4. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Razem· X 
. 

8 nalezy poda6 miejsce polozenia 
9 Dane wedlug ewidencji grunt6w i blldynk6w 
\0 Metoda wyceny - katslogi, cenniki, data ich wydania. OkreSlenie walio!ci plantacji kultur wieloletnich. 
Krzysztof Zmarlicki. Polska Federacja Stowarzyszell Rzeczoznawc6w Maj'ltkowych. Warszawa 2011. 
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O§wiadczam, ze: 

Calkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o· platnosci 

w ramach wsparcia bezposreclniego, 0 ile zostal zlozony) wynosi ....................... ha, w tym 

powierzchnia upraw rolnych w dniu wystqpienia szk6d (z wylqczeniem Iqk i pastwisk) 

...................... ha, powierzchnia ugor6w ........................... ha. Powierzchnia upraw dotkni,ta 

zjawiskiem wynosi ............................. , .. ," ,ha, 

1) ' f .. II) d" 12). I' I I 'I . 1 Jestem llIejestem ZlerZaWCq UZyt<oW ro nyc 1 0 powlerzcll1I " .. "" .. "" ... " .. "".". la; 

2) ogolem IlZytklljf powierzchnif IlzytkOw rolnych (zgodnie z wnioskiem 0 do platy ARiMR) -

" .. ",." ... "."" .. , .. """, .. "" .. "" .. , ,ha; 

3) przed dniem powstania szk6d zawarlemfnie zawarlem ll ) umow, ubezpieczenia upraw rolnych lub 

umow, ubezpieczenia zwierzqt gospodarsl<ich obejmujqcq ochronq ubezpieczeniowq co najmniej 

50% powierzchni upraw rolnych, z wylqczeniem Iqk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby 

zwierzqt gospodarskich; 

4) znane mi Sq skutki sklaclania falszywych oswiadczell wynikajqce z art. 297 § 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r, Kodeks karny (Dz. U, z 2016 r. poz. 1137, z p6in, zm,)ll) 

5) wyrazam zgocl, na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, 

zgoclnie z LlstaWq z dnia 29 sierpnia 1997 r. a ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922, z p6Zn. zm.) w celu sporzqdzenia protokolu potwierdzajqcego poniesione straly w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

Zalqczniki: 

1. Kopia wniosku 0 przyznanie platnosci obszarowych na biezqcy rok skladanego do ARiMR 

(dot. producent6w rolnych korzystajqcych z platnosci obszarowych). 

2.Kopia zgloszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierz'lt (IRZ) 

3. Wypis z rejestru grunt6w w przypadku wyst~pienia n,z.a. suszy. 

Miejscowosc '''" .. , ... ""., ,., .. , .. "', ... , .. ,.,., ...... , ... ,,,., Data: ... ,.,.""., ..... , .. ,."., .. "."" .. , .. ,." 

ezvtelav pod pis prot/llceata ro!Jtego: ."" ... ",,"" ""."",,, " .. """,," .". """ "". ,,' """'"'' " .... """ .. 

II) niepotrzebne skreslic 
12) dzierzawa W okresie wie!oletnim - umowa dzierzawy zawatia l1a okres dluzszy nil. 3 lata i trwajqca co 
najmniej do kor\ca okresu kredytowania. Umowa dzierzawy musi bye zawarta na pismie i powinna w spos6b 
niebudzqcy WfltpliwQsci okresla6 dat~jej zawarcia i czasjej trwania 
13) art. 297 § 1 "KtO l w celli uzyskania dla siebie rub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzflcej podobn£t dzialalnos6 gospodarcz'l na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponuj£tcych 
srodkami publicznymi - kredytu, pozyczki pieni~znej, por~czenia, gwarancji, aia'edytywy, dotacji, sUbwencji, 
potwierdzenia przez bank zobowi'lzania wynikaj'lcego z por~czenia lub z gwarancji lub podobnego swiadczenia 
pieni~znego 118 okreslony eel gospodarezy, elektronicznego instrumentu platniczego lub zam6wienia 
publicznego, przedldada podrobiony, przerobiony, poswiadczaj~cy nieprawd, albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotycz'lce okolicznosci 0 istotnym znaezeniu dla uzyskania wymienionego 
wsparcia finansowego, instrumentu p-latniczego lub zam6wienia, pod/ega karze POZbD'rl!ienia Hlo/nose; ad 3 
miesi~ey do {at 5" 
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