
Miejscowość .......................................................              Data:.............................................  

 
         

       URZĄD GMINY 
w ………………………….. 

          

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD  

SUSZA 

 

1.Wnioskodawca (imię i nazwisko/ nazwa firmy) :……………………………………………………………. 

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

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

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

3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y: ............................................................................... 

4. PESEL: ………………………………………… 

5. NIP……………………………………………… 

6. REGON ………………………………………. 

7. Telefon kom. …………………………………… 

8. Telefon stacjonarny ………………………….. 

co miało miejsce  

a) w dniu    

b) w okresie od dnia    do dnia    

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 w uprawach powstały na terenie gmin/y:…………………….. w miejscowości …………….. 

 

Lp. Nazwa uszkodzonej uprawy* 

Nr działki i 
powierzchnia 

prowadzonych 
upraw [ha] 

%  
Strat 

Gmina** 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. Użytki zielone    

1. Łąki    

2. Pastwiska    

3. ………………………………….    

4. .....................................................    

II. Zboża jare    

1. Pszenica    

2. Jęczmień    

3. Owies    

4. Pszenżyto    
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5. Mieszanka zbożowa    

6. .....................................................    

7. .....................................................    

III. Zboża ozime    

1. Pszenica    

2. Pszenżyto    

3. Jęczmień    

4. Żyto    

5. .....................................................    

6. .....................................................    

7. .....................................................   
 

IV. Okopowe    

1. Ziemniaki    

2. Buraki pastewne    

3. Buraki cukrowe    

4. .....................................................    

5. .....................................................    

V. Uprawy sadownicze    

1. ……………………………..    

RAZEM  
* Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w roku szacowania, niezależnie od poziomu szkód.  
W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, 
a w kolumnie nr 4 wpisać 0%. 
** Należy podać miejsce położenia. 

 

Oświadczam, że: 

1) jestem właścicielem gospodarstwa rolnego/działu specjalnego produkcji rolnej
1)

: 

 

o powierzchni użytków rolnych ...................................................... ha;  

 

2)  jestem dzierżawcą użytków rolnych: tak/nie
1)

 o powierzchni .................................. ha; 

 

3) jestem ubezpieczony w KRUS tak/nie
1)

; 

 

4) zawarłem umowę ubezpieczeniową tak/nie
1)

; 

      
     jeżeli tak to w jakim zakresie:    upraw ..…………………………………………...…….. 

                                                       zwierząt . …...………………………………………….. 

                                                       budynków ...……………………………………………. 

                                                       maszyn ………………………………………………… 

5) Nazwa banku, w którym rolnik ubiegać się będzie o kredyt …………………………………………. 
1) 

niepotrzebne skreślić 
2) 

właściwe zaznaczyć 

Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) dla celów 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, z późn. zm.). 

 

 

Czytelny podpis producenta rolnego: ............................................................................................ 


