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

…….……………………
/miejscowość i data/

...................................................................
/ adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego /

...................................................................

Urząd Gminy, Miasta

/adres gospodarstwa rolnego/

w …………………….
...................................................................
/Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR/

Telefon kontaktowy: …………………………………..……….

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
1.

2.

Wniosek, kompletnie wypełniony należy złożyć w gminie w której znajduje się siedziba gospodarstwa.
Do wniosku dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie. W przypadku jeżeli rolnik posiada grunty także
w innych gminach w województwie (poza siedzibą gospodarstwa), składa także wniosek / wnioski w tych
gminach pod warunkiem, że wystąpiły tam szkody w uprawach rolnych (we wniosku podać jedynie wybrane
dane, tj. dane adresowe, rodzaj niekorzystnego zjawiska, datę wystąpienia szkody, rodzaj i powierzchnię
uszkodzonej uprawy).
W przypadku gdy rolnik posiada grunty w dwóch lub więcej województwach, składa wnioski o oszacowanie
szkód we wszystkich gminach w województwie i poza województwem w których wystąpiły szkody w uprawach.
Jeżeli większość posiadanych gruntów zlokalizowana jest w województwie warmińsko – mazurskim, to protokół
zbiorczy sporządza gmina w której rolnik posiada najwięcej gruntów. Kompletny wniosek wraz z wydrukiem
wniosku o płatności bezpośrednie należy złożyć w tej gminie.

1. Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez (właściwe zaznaczyć):
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
Szkody wystąpiły w dniu …….………….. (producent rolny wpisuje konkretną datę tj. dzień, miesiąc i rok).
2. Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności
na rok 2019, wynosi ……………………….. ha, w tym:
a) powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk) ……………….ha,
b) powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku (ugory) ………………….. ha.
Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ………………………………. ha.
3. Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie gminy ………………………….…………………………
4. Informuję, że składam wniosek o oszacowanie szkód przez komisję do gmin, poza gminą, w której znajduje się
siedziba gospodarstwa: …………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………...…………………...…
Nie składam wniosku o oszacowanie szkód w gminach: ……………………………………...…………..………….
5. Oświadczam, że zamierzam zaciągnąć kredyt na wznowienie produkcji: TAK/ NIE*.
6. Informuję, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/ NIE*.
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Jeżeli TAK, to w jakim zakresie:
Uprawy
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczona

Zwierzęta
Nazwa

Liczba

Budynki
Maszyny
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi:
upraw rolnych …………….......................... zł,
zwierząt gospodarskich ……………………. zł,
ryb ………………………………………….. zł,
środków trwałych…………………………… zł.
7. Szczegółowe dane o strukturze upraw i poniesionych szkodach zawiera załącznik nr 1, o produkcji zwierzęcej
towarowej i poniesionych szkodach załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.
Oświadczam, że prowadzę w gospodarstwie wyłącznie produkcję roślinną / produkcję zwierzęcą /
produkcję roślinną i zwierzęcą*.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku nieprzedstawienia pełnej ewidencji umożliwiającej komisji
wyliczenie szkód na poziomie gospodarstwa, komisja do wyliczeń strat w moim gospodarstwie, przyjmie dane
statystyczne dla regionu FADN A.
W przypadku, gdy gospodarstwo położone jest na terenie dwóch lub więcej województw, protokół
zbiorczy sporządza komisja w tym województwie, w którym rolnik posiada najwięcej gruntów. W takiej
sytuacji zobowiązuję się do przedstawienia w terminie do 45 dni, protokołów uproszczonych z gmin położonych
poza województwem dla komisji gminnej, w której posiadam najwięcej gruntów celem sporządzenia protokołu
zbiorczego.
Złożenie wniosku i podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi wyrażanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu przeprowadzenia lustracji i oszacowania szkód. Podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku
(art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.).

Załączniki stanowiące integralną część wniosku:
1. Wydruk wniosku o płatności bezpośrednie w 2019 r., w przypadku dokonania zmian we wniosku należy
przedstawić wydruk po zmianach. W przypadku gdy rolnik przedkłada do ARiMR jedynie
oświadczenie potwierdzające brak zmian we wniosku o płatności - wydruk ostatniego wniosku złożonego
do Agencji.
2. Załącznik nr 1 - dotyczy posiadanych gruntów rolnych i upraw z podziałem na gminy.
Pozostałe załączniki dołączyć wyłącznie w przypadku:
3. Załącznik nr 2 – jeżeli producent prowadzi produkcję zwierzęcą;
4. Załącznik nr 3 – jeżeli szkody wystąpiły w środkach trwałych.

Miejscowość, data:…………………………..
* (niepotrzebne skreślić)

.……………………………..………
czytelny podpis rolnika
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Załącznik do wniosku nr 1

Lp

Nazwa uprawy
(wymienić wszystkie uprawy, na
gruntach ornych, a także użytki zielone
i uprawy w których nie było strat
zgodnie z wnioskiem o płatności
bezpośrednie)

Kategoria
gleby na
której
położona jest
uprawa
/wypełnić
tylko w
przypadku
suszy/

Powierzchnia
całkowita upraw
w gospodarstwie
w (ha) (zgodna z
wnioskiem
o płatności
bezpośrednie)

1

2

3

4

Razem

x

Powierzchnia
upraw w dniu
wystąpienia
szkody
(z wyłączeniem
łąk i pastwisk)

5

Szacunkowy % strat

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019, posiadam grunty rolne i uprawy w następujących
gminach:

Nazwa gminy
(miejsce
położenia
poszczególnych
upraw)

6

7

x

x

Kategorie gleb (dotyczy suszy):
1. Kategoria I - Bardzo lekka (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek
słabo gliniasty pylasty),
2. Kategoria II – Lekka (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty
mocny, piasek gliniasty mocny pylasty),
3. Kategoria III – Średnia (glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył
piaszczysty),
4. Kategoria IV - Ciężka (glina średnia, glina średnia pylasta, glina ciężka, glina ciężka pylasta,
pył ilasty, ił, ił pylasty).
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Załącznik do wniosku nr 2
W tabeli nr 2 należy wymienić wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie rolnym.
W przypadku braku zwierząt w gospodarstwie nie wypełniać tabeli nr 2.

Lp.
Nazwa gatunku zwierząt według grup
technologicznych

Liczba zwierząt
szt.

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 do opasu poniżej 6 mies.
Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
Owce 1 roczne i starsze
Jagnięta
Koźlęta
Warchlaki do opasu o wadze od 20 do
50 kg
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Prosięta od 1 maciory
Brojlery kurze 2 tyg. i starsze
Źrebaki 2-letnie i starsze
Źrebaki od 1 do 2 laty
Źrebaki od 6 do 12 miesięcy
Źrebaki poniżej 6 miesięcy
Gęsi młode
Kaczki młode
Indyki młode
Mleko krowie (krowy w szt.)
Mleko owcze
Mleko kozie
Jaja wylęgowe kurze
Jaja wylęgowe pozostałe
Jaja konsumpcyjne kurze
Wełna surowa i przetworzona owcza
Miód pszczeli
Pozostałe produkty pszczelarskie
Razem

Liczba zwierząt padłych w wyniku
wystąpienia niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego

szt.
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Załącznik do wniosku nr 3
Uwaga: W przypadku braku strat w środkach trwałych nie wypełniać tabeli nr 3.

Lp.

Rodzaj środka trwałego, w którym wystąpiły szkody
(Należy wymienić szkody w uprawach trwałych (drzewa i krzewy
sadownicze), uszkodzone budynki, maszyny, szkody w zwierzętach
stada podstawowego (krowy, buhaje, lochy, knury itp.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razem

Liczba uszkodzonych
środków trwałych
[szt.]

