Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami).
Wskazane powierzchnie upraw muszą być zgodne ze zgłoszonymi do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nr wniosku: ……………………………

URZĄD GMINY KIKÓŁ
PLAC KOŚCIUSZKI 7
87-620 KIKÓŁ

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
W WYNIKU UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:………………………...………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
4. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR ……………………………...
5. Posiadam grunty rolne również na terenie gminy Kikół o powierzchni ………ha.
Posiadam również grunty rolne na terenie gminy ……………………...…położonej na terenie
województwa…………………..……o powierzchni….….ha.
Posiadam również grunty rolne na terenie gminy ……………………...…położonej na terenie
województwa…………………..……o powierzchni….….ha.
Posiadam również grunty rolne na terenie gminy ……………………...…położonej na terenie
województwa…………………..……o powierzchni….….ha
6. PESEL: 

7. Nr tel. ……………………………...

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemne skutki przezimowania
2018r.
Szkody powstały w :
1) uprawach



2) zwierzętach



Na terenie gmin/y:……………………………………………………………………………….

UWAGA!
W przypadku gdy rolnik posiada grunty na terenie dwóch lub więcej gmin,
strukturę upraw w tabeli nr 1 należy rozpisać osobno dla każdej z gmin.

Tabela nr 1
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki, lasy itp.)
Nazwa uprawy (wymienić

Lp.

wszystkie uprawy w całym
gospodarstwie rolnym,
niezależnie od poziomu szkód,
a więc również uprawy,
w których nie było strat,
uprawy, na których wystąpiły
szkody, należy wpisać oddzielnie
dla danego pola uprawowego)

Całkowita
powierzchnia
uprawy [ha]
(łącznie z dzierżawami,
zgodna z wnioskiem
o płatności obszarowe
na 2018 r., również
uprawy zlokalizowane
w innych gminach)

Miejscowość,
w której położona jest
uprawa i numer ewid. działki
(dla upraw dotkniętych
niekorzystnym zjawiskiem
atmosferycznym)

Informacja
dot. likwidacji przeorania
uprawy

X

X

(wpisać TAK
lub NIE)

Szacunkowy
% strat
(w przypadku
braku szkód,
należy wpisać 0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Razem powierzchnia upraw

X

Tabela nr 2

Lp.

Rodzaj produkcji zwierzęcej

1
a)
b)
2

Bydło ogółem: (inne niż wymienione poniżej)
w tym: krowy
cielęta
Trzoda chlewna ogółem: (inne niż wymienione
poniżej)
w tym: maciory
prosięta i warchlaki
Owce
Konie rzeźne
Drób ogółem: (inne niż wymienione poniżej)
w tym: kury
kurczaki
kaczki
gęsi
indyki
mleko (w tys. litrów)
RAZEM:

a)
b)
3
4
5
a)
b)
c)
d)
e)
6

Roczna produkcja
towarowa zwierząt nie
stanowiących stada
podstawowego w
sztukach (średnia z 3
lat)

Roczna produkcja zwierząt nie
stanowiąca stada podstawowego
w tonach (średnia z 3 lat)

2

Oświadczam, że:
1) jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego/działu specjalnego produkcji rolnej
o powierzchni ogółem ……………………. ha, w tym:
• użytków rolnych ...............................ha;
• pozostałych gruntów (odłogowanych, zajętych pod zabudowę, nieużytków). ………….. ha;
2) jestem/nie jestem (właściwe podkreślić) dzierżawcą użytków rolnych o powierzchni
............................. ha;
3) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty
ARiMR) - …………………………………………ha;
4) zawarłem/am umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie*
(niepotrzebne skreślić)
Jeżeli tak, to w jakim zakresie (podać nazwę uprawy, powierzchnię i rodzaj ryzyka):
Uprawy: …………………………………………………………………………..…..…
Zwierzęta:
……………………………………………………………………………………..….…
Budynki:

…………………………………………………………………………….

Maszyny: …………..……………………………………………………………………
Kwota
uzyskanego
odszkodowania
z
tytułu
ubezpieczenia:
………..………………………………………………………………………………....
5) 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.)
6) 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.) w celu sporządzenia protokołu
potwierdzającego poniesione straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Miejscowość .......................................................

Data:.............................................

.......................................................
Czytelny podpis Wnioskodawcy
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