
…………………………………….., dnia    ………………………….              
                                                                                 (miejscowość)                           (data) 
         
                    

           Urząd Gminy w Górzycy 
          ul. 1 Maja 1 
          69-113 Górzyca 

 
          

 

W N I O S E K    

 

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: ................................... o pow. …………………….. 

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

5. PESEL: ………………………………………… 

6. NIP……………………………………………… 

7. REGON ………………………………………. 

8. Telefon kom. ……………………………………… Telefon stacjonarny ………………………………….. 

9. W bieżącym roku produkcyjnym dokonano/nie dokonano oszacowania szkód w gospodarstwie 

rolnym wynikającym z działania niekorzystnego zjawiska 
1)

 

 
 
Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 

2)
: 

 
1. Suszy      
2. Gradu      
3. Deszczu nawalnego    
4. Ujemnych skutków przezimowania  
5. Przymrozków wiosennych   
6. Powodzi     
7. Huraganu     
8. Pioruna      
9. Obsunięcia się ziemi    
10. Lawiny      

 
co miało miejsce: 

a) w dniu ………………………………., 
b) w okresie od dnia ………………………………….  do dnia …………………………………………. 

 
celem 

2) 
: 

 ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR na 

wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej 

Jeśli tak to w jakim banku………………………………………………………………………………………… 
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  potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR, 

 ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu   

Rządowego. 

 
Szkody powstały w 

2)
: 

1) uprawach                                           2) zwierzętach                             3) środkach trwałych  

 

                   Tabela nr 1 Szczegółowy wykaz upraw rolnych 

 

W poniższej tabeli należy podać uprawy uszkodzone jak i nieuszkodzone. Z tabeli musi 

wynikać cała struktura zasiewów całego gospodarstwa położonego zgodnie z wnioskiem o 

płatności bezpośrednie złożonym w ARiMR. 

Lp. 
Rodzaj uprawy zgodnie z 

wnioskiem o dopłaty bezpośrednie 
        (wykazać wszystkie uprawy) 

Powierzchnia  
całkowita 

prowadzonych upraw 
zgodna z wnioskiem o 
płatności bezpośrednie 

[ha] 

Stopień 
szkód-
utrata 

plonu w % 

Gmina 

1 Użytki zielone    

 Łąki    

 Pastwiska    

 ………………………………….    

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

2.  Zboża jare    

 Pszenica    

 Jęczmień    

 Owies    

 Pszenżyto    

 Mieszanka zbożowa    

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

3. Zboża ozime    

 Pszenica    

 Pszenżyto    

 Jęczmień    

 Żyto    

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

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

4. Okopowe    

 Ziemniaki    

 Buraki     

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

V. Uprawy sadownicze    

1. ……………………………..    

RAZEM  
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        Tabela nr 1 Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt 

 

Lp. 
Nazwa gatunku zwierząt 

gospodarskich 

Liczba utrzymywanych 
zwierząt 

 (szt.) 

Liczba 
utraconych 

zwierząt 
(szt.) 

Gmina 

     

     

     

     

     

     

     

RAZEM  
  

 

Oświadczam, że: 

1) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR) 

- …………………………….. ha. 

 

2)  jestem/nie 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) wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sprawach 

związanych z szacowaniem szkód, 

6) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny - „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, 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”. 
            1) niepotrzebne skreślić 
             2) właściwe zaznaczyć 

 

………………………………………… 

Czytelny podpis producenta rolnego 


