
Załącznik nr 2  do procedury szacowania  strat  w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych
produkcji  rolnej  oraz  budynkach  mieszkalnych  w  których  wystąpiły  szkody  spowodowane  przez
niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 

 Urząd Miasta i Gminy w Osieku

ul. Rynek 1
28-221 Osiek

WNIOSEK

O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO
ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE

Imię i nazwisko producenta rolnego............................................................................................
Adres zamieszkania / siedziby producenta rolnego:....................................................................
Numer  ewidencyjny  gospodarstwa  w  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji
Rolnictwa ..................................
Numer telefonu kontaktowego.........................................................................

Zwracam  się  z  wnioskiem1) o  oszacowanie  szkód  powstałych  w  moim  gospodarstwie
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego*: 

            
1. Suszy (środek trwały)  
2. powodzi 
3. gradu              
4. huraganu 
5. deszczu nawalnego                  
6. piorun 
7. ujemnych skutków przezimowania           
8. obsunięcia się ziemi  
9.  przymrozków wiosennych 
10.  lawinę

co miało miejsce:
a) w dniu   

Oświadczam, że w przypadku wystąpienia w moim gospodarstwie suszy:

- będę wnioskował o oszacowanie szkód    tak      nie   
- wnioskowałem o oszacowanie szkód        tak      nie   

Szkody powstały w:*

- produkcji roślinnej,
- drzewach i krzewach sadowniczych (jako środki trwałe),
- produkcji zwierzęcej,
- hodowli ryb,
- maszynach i narzędziach służących do produkcji rolnej,
- budynkach i budowlach służących do produkcji rolnej.
- budynkach mieszkalnych

1  wiosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, niezwłocznie
po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie
położonym na  terenie  kilku  gmin,  stosowny  wniosek  należy  złożyć  do  każdej  z  gmin  na  terenie,  której
wystąpiły szkody)
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Oświadczam, że:
1)  Całkowita powierzchnia mojego gospodarstwa rolnego wynosi…………… ha,

2)  Całkowita powierzchnia upraw rolnych, z których w danym roku przewidziany jest zbiór
plonu, zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego (bez ugorów,
odłogów, nieużytków), wynosi …………..ha, 
w tym:
na terenie gminy ..............................,   .............ha w której wystąpiły szkody –   tak      nie   
na terenie gminy ...............................,  …….....ha, w której wystąpiły szkody –  tak      nie   
na terenie gminy ..............................,   ….........ha, w której wystąpiły szkody –  tak      nie   

b)  ponadto dzierżawię w ….…... roku  łącznie..................….ha gruntów w tym: 
na terenie gminy ............................., .................ha w której wystąpiły szkody -  tak      nie   
na terenie gminy ............................., .................ha, w której wystąpiły szkody - tak      nie   

 c)  posiadam  powierzchnie  gruntów  odłogowanych  i  nieużytkowanych  rolniczo
w gospodarstwie ………ha (ogółem)
         
 3) prowadzę w gospodarstwie:
    - wyłącznie produkcję roślinną,      –   tak      nie   
    - wyłącznie produkcję zwierzęcą,   –   tak      nie   
    - produkcję roślinną i zwierzęcą,    –   tak      nie   

Lp.
Nazwa uprawy, również tych

bez strat 
(dot. pola uprawowego1))

Położenie
uprawy

(miejscowość/-ci)

Nr działki/-ek
ewidencyjnej/-ych

Powierzchnia
uprawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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15

16

17
1) pole  uprawowe  to  zwarty  obszar,  na  którym znajduje  się  uprawa  danej  rośliny

(może obejmować kilka działek ewid.)

Rodzaj prowadzonej produkcji zwierzęcej
towarowej:

Liczba
zwierząt

Liczba zwierząt
padłych wyłącznie 

w wyniku wystąpienia
niekorzystnego

zjawiska
atmosferycznego

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
Cielęta od 6 mies. do 1 roku
Cielęta do opasu poniżej 6 mies.
Owce 1 roczne i starsze
Jagnięta
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg
Prosięta od 1 maciory (wpisać liczbę macior)
Brojlery kurze 2 tyg. i starsze
Gęsi młode
Kaczki młode
Indyki młode
Mleko krowie (wpisać liczbę krów)
Jaja wylęgowe kurze (wpisać liczbę kur)
Jaja konsumpcyjne kurze (wpisać liczbę kur)
Wełna  surowa i  przetworzona  owcza   (wpisać  liczbę
owiec)
Miód pszczeli (wpisać liczbę rodzin pszczelich)
Pozostałe produkty pszczelarskie (wpisać liczbę rodzin
pszczelich)
Inne:

4)
Lp. Nazwa zbiornika lub nr zgodny

z operatem wodno-prawnym
Nr działki

ewidencyjnej
Powierzchnia

stawów
Hodowlane
gatunki ryb

1

2

5)
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Lp.
Rodzaj uprawy trwałej Nr działki ewidencyjnej Powierzchnia

uszkodzona

1

2

6)
Lp. Rodzaj zniszczonych maszyn i narzędzi
1

2

7)
Lp. Rodzaj zniszczonych budynków i budowli
1

2

Zawarłem  /  nie  zawarłem*  umowę  ubezpieczeniową  obejmującą  co  najmniej  50%
powierzchni  upraw rolnych  lub  co  najmniej  50% zwierząt  gospodarskich  od  co  najmniej
jednego z ww. ryzyka.

Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym wniosku są prawdziwe i zgodne ze
stanem  faktycznym,  a  także,  że  znane  mi  są  skutki  składania  fałszywych  oświadczeń
wynikające z art. 297 Kodeksu karnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.).

Wniosek należy wypełnić czytelnie, ponieważ nieczytelne dane mogą uniemożliwić uzyskanie
pomocy.
Brak  wypełnienia  wszystkich  danych  będzie  skutkował  odrzuceniem  wniosku  z przyczyn
formalnych i wniosek zostanie zwrócony.

1. Załącznik do wniosku: Informacja i zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
2. Kserokopia wniosku o płatności bezpośrednie  za 2021r.
3. W  przypadku  posiadania  zwierząt  gospodarskich  kopie  zgłoszenia  do  systemu

Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). 

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

Miejscowość , data                                           czytelny podpis rolnika 

* właściwe zaznaczyć                                                                              

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2do
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