Imię i nazwisko :......................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................
Adres gospodarstw rolnego: ……………………………………………...
Numer identyfikacyjny
producenta rolnego nadawany przez ARiMR.............................................
Nr telefonu .........................................................................

Urząd Gminy Lubanie
Lubanie 28 A
87 – 732 Lubanie

WNIOSEK
O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO
ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO

Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie w wyniku
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – opady gradu:
co miało miejsce w dniu   

Oświadczam, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia w zakresie
obejmującą co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych od co najmniej jednego z ryzyk w
rolnictwie.
 tak
 nie
Jeżeli tak to w jakim zakresie :

 uprawy:
Nazwa

Powierzchnia
ubezpieczona

Nazwa

Liczba

 zwierzęta:

 budynki
 maszyny
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb, środków
trwałych wynosi:
Upraw rolnych……………………………...
Zwierząt gospodarskich……...................
Środków trwałych………………………….

Czy rolnik posiada grunty w innych
gminach

□

NIE

□

TAK (jeśli tak wymienić w jakich?)

…………………………………………………………………………………

Uwaga !
W tabeli należy podać powierzchnię wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie, łącznie z
dzierżawami wykazanymi we wniosku o płatności obszarowe, składanego do ARiMR, również uprawy
znajdujące się na terenie innej gminy.
Jeśli uprawa nie została uszkodzona to w pozycji „procent strat” wpisuje się "0"
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji
Powierzchnia
Nazwa uprawy
całkowita
uprawy w ha
Lp. (wymienić wszystkie uprawy
(zgodna z pow.

1

w tym użytki zielone w całym
gospodarstwie rolnym)

upraw we wniosku
o płatności
obszarowe)

2

3

Szacunkowy
% strat w
uprawach

Wpisać
przeznaczenie
uprawy
(pasza,
zielonka,
ziarno)

4

5

Razem

x

x

Wartość pasz (udokumentowana: rachunki, faktury, oświadczenie rolnika), które gospodarstwo
musiało zakupić w konsekwencji strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego.
………………………………………………………………………………….zł.

POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA OGÓŁEM: ……………….ha (powierzchnie z
nakazów płatniczych)
Czy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca: [ ] Tak
L
p.

Nazwa gatunku zwierzęcia w gospodarstwie
rolnym(nie stanowiącego stada
podstawowego)

[ ] Nie

Roczna produkcja towarowa zwierząt gospodarskich nie
stanowiących stada podstawowego – średnia z ostatnich 3 lat
w szt.

tony

produkcja zwierzęca: byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze, jałówki do opasu 2-letnie i starsze, byczki od 1 do 2 lat, jałówki od 1 do 2 lat,
owce 1 roczne i starsze, kozy 1 roczne i starsze, mleko krowie, mleko owcze, mleko kozie.

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 2015 r. poz.2135, z późn.
zm) w szczególności dla celów wydawania opinii 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.).,,art. 297 §1 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, elektronicznego 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.”

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

………..…..…………………............................
Podpis właściciela gospodarstwa

