
 

…………………..................................     
imię i nazwisko producenta rolnego lub nazwa podmiotu                              

 

………………….................................. 
adres zamieszkania producenta rolnego 

 

……………………………………….     
adres siedziby gospodarstwa lub podmiotu        

 

…………………..................................              …………………........................... 
numer telefonu kontaktowego         Prezydent/Burmistrz/Wójt 

 

 

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

Numer identyfikacyjny producenta rolnego      Urząd miasta/gminy 

 

PESEL ……….………………….…..       …………………........................                                                
          adres   
              

                   

W N I O S E K 

o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym,  

powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 
 

1. 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 całości gruntów gospodarstwa wynosi ………. ha. 
 

2. Powierzchnia użytków rolnych pod uprawami rolnymi na terenie gminy, do której składany 

jest wniosek, na dzień wystąpienia szkód wg rzeczywistego stanu użytkowania, zgodna z 

wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich, wynosi ................... ha. 
 

Celem udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych załączam kserokopię wniosku  

o przyznanie płatności bezpośrednich1. 
 

3. Oświadczam, że całość powierzchni upraw rolnych (UR) wymienionych w pkt 2 znajduje się 

/nie znajduje się* na terenie jednej gminy.  
 

4. Oświadczam, że poza wymienionymi w pkt 2 użytkami rolnymi pod uprawami, posiadam 

również użytki rolne na terenie jednej /dwóch /trzech* gmin w następującej ilości2:  
gmina ................................................ - pow. UR .................... ha 

gmina ................................................ - pow. UR .................... ha 

gmina ................................................ - pow. UR .................... ha 

 
 

 

                                                 
1 obowiązuje kserokopia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016, złożonego w ARiMR, 

poświadczonego pieczątką Agencji,  
2 wymienić na terenie jakiej gminy lub w jakich gminach i w jakiej ilości, np: gmina Głowno - pow. 5 ha, 

gmina Dmosin - pow. 3 ha 

* właściwe zaznaczyć 

   Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Urząd Gminy 

 

 

………………….......................... 
                      data przyjęcia wniosku i podpis 
 



5. Łącznie w gospodarstwie, zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich, na 

dzień wystąpienia szkód, pod uprawami znajduje się (pkt 2+pkt 4) …………. ha UR. Z tego3: 
grunty własne stanowią ………...….. ha, grunty dzierżawione ……..…….…. ha.  
 

6. Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie gminy ......................................................... 

7. Informuję, że składam wnioski /nie składam wniosków* o oszacowanie szkód przez komisje 

na terenach innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa4  

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

8. Oświadczam, że zamierzam zaciągnąć kredyt na wznowienie produkcji: tak /nie* 

w Banku ................................................................................................................................................ 
 

9. Informuję, że zawarłem /nie zawarłem* umowy ubezpieczenia od co najmniej jednego z ryzyk 

w rolnictwie. Jeżeli tak, to w jakim zakresie: upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, środków 

trwałych*. 

 

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych wynosi5.………………zł. 

10. Szczegółowe dane o strukturze upraw w 2016 r., o średnich plonach, średnich cenach  

i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat zawiera oświadczenie nr 1, o ilości 

zwierząt i ich cenach oraz wartości produkcji mleka za okres 3 lat oświadczenie nr 2,                

a o stratach w środkach trwałych oświadczenie nr 3 do niniejszego wniosku.  

Gospodarstwa prowadzące rachunkowość rolną, do wypełnionego w całości oświadczenia nr 1 

powinny dołączyć Tabelę pomocniczą do oświadczenia nr 1 - wyliczenie średnich plonów i średnich 

cen uzyskanych w gospodarstwie za okres 3 lat.  

 

 

 

 

            

…………………...…     …………………........................... 
   miejscowość, data                    czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 
 

                                                 
3 tytuł prawny do władania gruntami należy wykazać we wniosku skierowanym do gminy, w której znajduje się 

siedziba gospodarstwa. Nie należy wykazywać gruntów wydzierżawianych przez rolnika – właściciela, innemu 

rolnikowi, który zgodnie z zawartą umową dzierżawy te grunty uprawia, a dopłaty pobiera rolnik – właściciel! 
4 rolnik może złożyć wnioski o oszacowanie szkód w tylu gminach, w ilu posiada grunty gospodarstwa, na które 

pobiera dopłaty. Jeśli rolnik zadeklaruje, iż nie składa wniosków, powinien dołączyć oświadczenie, w którym 

poinformuje komisję o posiadanej powierzchni UR na terenie innej gminy przeznaczonej pod uprawę, zaznaczając że 

na terenie tej gminy nie poniósł szkód. Jeśli rolnik składa wnioski, powinien wymienić  

w jakich gminach. 

 W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach, komisja w gminie właściwej ze względu na siedzibę 

gospodarstwa, sporządza jeden zbiorczy protokół szkód dla całego gospodarstwa /na podstawie częściowych 

protokołów uproszczonych, sporządzonych przez komisje z innych gmin/. Komisja wylicza również średnią roczną 

produkcję na podstawie struktury upraw w 2016 r., podaną przez rolnika dla całości gospodarstwa  

w oświadczeniu nr 1 (kolumna 2 i 3), złożonym w gminie, w której znajduje się siedziba gospodarstwa. 
5 podać wartość, jeśli jest znana na dzień złożenia wniosku 

* właściwe zaznaczyć 


