
I(niosek naleiy wypelnii cTytelnie (drukowanymi literami).
W ninieiszymwniosku naleiy zachoreai zgodnoii danych zawartych we wniosku o przyznanie platnosci obszarowych na
bieiqcy rok skladanym do ARiMR (dot. producentdw rolnych konystajqcych z platniici obszaroiych).
ll/e wniosku naleiy uwzglednii lakie uprawy wymngajqce zaorania w auiqzku z ujemnymi skutkimi

Zalqcznik nr2
Regulamin z dnia 19 lutego 2015 r.

uM,{D GMINY/MIASTA'):

w.....

WNIOSEIP) O OSZ,q,COWANIE SZK6D
i. Wnioskodawca (imig i nazwisko) :.......
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:

3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:...........

4. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przezARiMR

5. Posiadam grunty rolne r6wnie?naterenie gmin/y:

.............o powierzchni...... ...ha.

Posiadam r6wnie2 grunty rolne na terenie gminy ........polozonej na terenie

wojew6dztwa.... ...o powierzchni........ha

6. pESEL: -J--l--l-J--l--l--ji-J-lj 7. Nr ter

8' W bieh4cym roku produkcyjnym dokonano/niedokonano3) oszacowania szk6d

w gospodarstwie rolnym wynikaj4cym z dziaLania niekorzystnego zjawiska atmosferyc znego.

Zwracam sig z wnioskiemo szacowanie szk6d powstalych w moim gospodarstwie rolnym

w wyniku niekorzystnego zj awiska atmosfe ry cznegoa),

1) suszy n 6) powodzi I
2) gradu I 7) huraganu !
3) deszczunawalnego n 8) pioruna n
4) ujemnych skutk6w przezimowania I 9) obsunigcia sig ziemi n
5) przymrozk6w wiosennych n 10) lawiny n

co mialo mieisce a):

r) niepotrzebne skreSli6;
2) wniosek nalely zlo|yt w urzgdzie gminy wlaSciwym ze wzglgduna polozenie poszkodowanego gospodarstwa,

w terminach wskazanych w Regulaminie dziqlania terenowych komisji w spratvie oszacowania szk6d
rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej w zwiqzku z wystqpieniem

,, ucznego"F!2il5r;'

a) wlaSciwe zaznaczyc;



a) w dniu l-l ll -l-l-l-l
b)wokresieoddnia-l-l --l-l llll odnial-l l-l jlll
Celem a):

! ubiegania sig o preferencyjny kredyt z doplatq do oprocentowania ze Srodk6w ARiMR
na wznowienie/odtwo rzenie produkcj i rolnej ;

! potwierdzeniadzialania sily wyLszej - dlapotrzeb ARiMR;

n ubiegania sig o inn4 formg pomocy (obowi4zuje w przypadku uruchomienia Programu

Rz4dowego).

Szkody powstaly w a):

1) uprawach n 2) zwierzgtach n 3) Srodkach trwalych I

Na terenie gmin/y:

Tabela 1

Szczeg6lowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie urytki rolne, nieuZytki,lasy itp.)

s) Nalezy poda6 wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie w roku szacowania (gospodarstwo wlasne i/lub
dzieraawione), niezaleimie od poziomu szk6d. W przypadku braku szk6d w danej uprawie naleiry j4 r6wniez
uwzglgdnii w kolumnie nr 2,podat powierzchnig uprawy w kolumnie nr 3, a w kolumnie nr 4 wpisai 0%;

6) Nale2y podad miejsce polozenia. 
)

Lp.

Powierzchnia
calkowita

prowadzonych
upraw [hal

Gmina6)

1. J 1 4.

L Uiytki zielone

I N,4ki

2. Pastwiska
a
J.

4.

il. Zboia jare

I Pszenica

2. Jgczmiefi

3. Owies

4. Pszenzyto

5. Mieszanka zbohowa

6.

7.

1il. Zboiu ozime

I Pszenica

2. PszenZyto

Jgczmief
Aa. Zyto

5.

6.

7.

U, llanywa gruntowe

Marchew

2. Pietruszka



3. Burak Cwiklowy
A Seler

5 Por

6. Cebula

7.

8.

Kalafior

Kantrsta

9. Og6rki

10. Pomidory

lt
12.

V. Okopowe

Ziemniaki

2. Buraki pastewne

J. Buraki cukrowe
A

5.

VI. Uprawy sadownicze
II Jablonie

2. Grusze
a
J. Stiwy

4. WiSnie

5. CzereSnie

6.

7.

Vil. Plantacje owocriw migkkich
I Truskawka

2 Malina

3. Agrest

4 Porzeczka

5.

6.

Wil. Uprawy podfoliq

2.

IX Pozo stale ap rawy/uiytki ro lne/ug o ry
I

z

em x



Lir.

1. t 3. 4. f,.

I

2.
a

4.

5.

6.

1

Tabela2
Szczeg6lowy wykazutrrymywanych rwierz4t (stan z pocz4tku roku kalendarzowego)

z) Nale2y podai wszystkie zwierzgta utrzymywane
okreSleniem wieku i wagizwierz4t;
s) Nalezy podac miejsce utrzymywania zwierz4t,

z

AT

w roku szacowania, niezale2,nie od poziomu strat



Wykaz uszkodzonych Srodk6w trwatych

Lp. Rodzaj Srodka trwalego, w kt6rym wystqpily
stratYr)

Liczba
uszkodzonych

Srodk6w
trwalvch lszt.l

Gminalo)

1 ) 3. 4.

I

2.

3

4.

5.

6.

7.

x

Tabela 3

OSwiadczam.2e:

1) jestem posiadaczem gospodarstwa rolnegoldzialu specjalnego produkcji rolnejl0)

o powierzchni og6trem ha, w tym:

o u2ytk6w rolnych .............ha;

o pozostalych grunt6w (odlogowanych, zajgtych pod zabudowg, nieuzytk6w) ........ ha;

2) jestem/nie jestemrt) dzierzawc4l2) uzytk6w rolnych o powierzchni ............................. ha;

3) og6lem urytkujg powierzchnig urytk6w rolnych (zgodnie z wnioskiem o doplaty

ARiMR) ...........ha;
4) ptzed dniem powstania szk6d zawartrem/nie zawarleml0) umowg ubezpieczenia upraw

rolnych lub umowg ubezpieczenia zwierz1t gospodarskich obejmuj4c4 ochron4

ubezpieczeniow4 co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z v,ryNqczeniem l4k
i pastwisk lub co najmniej 50Yoliczby zwierzqtgospodarskich;

5) znane mi s4 skutki skladania falszywych oSwiadczeri wynikaj4ce z art. 297 $1 ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks knrny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p64n. zm)t3)

n) uszkodzone Srodki trwale spoSr6d: budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, drzewai u drzew i krzew6w naleLry podai wiek nasadzeri,lie dotycry budynl6w mieszkalnych;ro 
sce poloZenia;

rr) Niepohzebne skre5liC;
tL)Dzierzawa w okresie wieloletnim - umowa dzierzawy zawarta na okres dluhszy ni23lata itrwaj4ca co
najmniej do korica okresu kredytowania. Umowa dzieraawy musi byd zawarta na pismie i powinna w-spos6b
n-iebudz4cy w4tpliwoSci okre6lai datg jej zawarciai czas jej trwania.
13) 

"art. 297 Sl Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadz4cej podobn4 dziaialnoSi gospodarcz4 na podstawie ustawy albo od organu lub instlrtucji dysponujqcych
Srodkami publicznymi - kredytu, poLryczki pienigznej, porgczenia, gwarancji, akredgywy, dotacji,-subwincji,
potwierdzeniaprzez bank zobowi4zania wynikaj4cego zporgczenia lub z gwarancji lub podobnego Swiadczenia
pienigznego na okre5lony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu platniczego lub zam6wienia



6) vtyraiam zgodg na przechowywanie, przekarywanie i przetwarzanie moich danych osobowych,

zgodnie z ustaw4 z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 't 
', . .

101, poz. 926, z p62n. zm) w celu sporz4dzenia protokolu potwierdzaj4cego poniesione straty

w wyniku niekorrystnego zjawiska atmosferycznego.

Zal4cmik:

1. Kopia wniosku o przyznarrie platnoSci obszarowych na bieh1cy rok sktadanego do ARiMR
(dot. pro ducent6w ro lnyc h kor zy staj qcy ch z platno 5 ci ob szarowych) .

Czytelny podpis producenta rolnego :

publicznego, przedVJada podrobiony, przerobiony, poSwiadczaj4cy nieprawdg albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oSwiadczenie dotycz4ce okolicznoSci o istotnym znaczeniu dla uryskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu platniczego lub zam6wienia, podlega karze pozbanienia wolnoici od 3
miesigcy do lat 5."


