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Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). 

Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. 

 

       URZĄD GMINY 

w Pakosławiu 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 

1. Producent rolny (imię i nazwisko): .......................................................................................... 

2. Adres zamieszkania producenta rolnego: ................................................................................ 

3.Adres siedziby producenta rolnego ………………………………………………………….. 

4. Adres gospodarstwa rolnego  ................................................................................................... 

5. Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa (ARiMR): ................................................................... 

6. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….. 

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie 

rolnym w wyniku następującego zjawiska atmosferycznego  ........................................... 

 

Co miało miejsce w okresie od dnia ...................... do dnia ........................ 

Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie  rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatność w 

ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony)      ………………….. ha,  

w tym powierzchnia: 

upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód ( z wyłączeniem łąk i pastwisk) ………….ha 

powierzchnia z której nie jest uzyskany plon w danym roku   ………….ha 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego      ………….ha  

W tym w Gminie Pakosław:  ..………..ha 

Grunty orne, trwałe użytki zielone:  …………ha 

Lasy:  ..……….ha 

Nieużytki:  ..………..ha 

Pozostałe (m.in. zabudowania):  …..……..ha 

 

Czy producent rolny posiada grunty rolne na terenie innych gmin?    TAK*    NIE* 

Jeśli tak, to w jakich? 

 ilość ha:  

 ilość ha:  

 ilość ha:  

 ilość ha  

 ilość ha  
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Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia?   TAK*  NIE* 

Jeśli tak, to w jakim zakresie: (x właściwe zaznaczyć ) 

□ uprawy       

nazwa…………………….  powierzchnia uprawy…………………… 

nazwa…………………….  powierzchnia uprawy…………………… 

nazwa…………………….  powierzchnia uprawy……………… 

nazwa…………………….  powierzchnia uprawy……………… 

□ zwierzęta   

nazwa…………………….  liczba ……………… 

nazwa…………………….  liczba ……………… 

nazwa…………………….  liczba ……………… 

nazwa…………………….  liczba ……………… 

□ budynki      

□ maszyny     

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt 

gospodarskich, ryb, środków trwałych wynosi:  

Upraw rolnych   …………….. zł 

Zwierząt gospodarskich  …………….. zł  

Ryb     ……………... zł 

Środków trwałych   ……………… zł  

   

Szkody w produkcji roślinnej  

 
 

 
Lp. 

 
 
 

Rodzaj uprawy 1) 

 
 

Powierzchnia 
powadzonych 

upraw [ha] 

 
 

% strat 

Koszty 
nieponiesione w 

związku z 
wystąpieniem 

szkód  
[zł] 

 Koszty 
poniesione z 

powodu 
niezebrania 
plonów w 

wyniku szkód 
[zł] 

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

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      
1)

 Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w roku szacowania, niezależnie od poziomu szkód. W przypadku braku 

szkód w danej uprawie należy ją uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, a w 

kolumnie nr 4 wpisać 0%. 
 

Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, na terenie Gminy 

Pakosław prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca?     TAK*    NIE* 
 

Jeśli „TAK” to przedstawia się następująco: 

 
 

Lp. 

 
 

Nazwa 
gatunku/produktu 

(wszystkie) 

Średnia roczna 
produkcja 
zwierzęca 

Liczba zwierząt 
dt/kg/szt. 

Produkcja zwierzęca 
w roku wystąpienia 

szkód ( z 
uwzględnieniem 

spadku produkcji 
spowodowanej 

padnięciem zwierząt 
w wyniku 

wystąpienia 
niekorzystnego 

zjawiska 
atmosferycznego 

Koszty 
nieponiesione w 

związku z 
wystąpieniem 

szkód 
zł 

Koszty 
poniesione z 

powodu 
niezebrania 
plonów w 

wyniku szkód 
zł 

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

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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8.      

9.      

10.      

RAZEM     

 

Szkody w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe: TAK*  NIE* 
 

l.p. 
Rodzaj zwierząt gospodarskich 

stada podstawowego – opis szkody 
Liczba zwierząt       

w szt. 

Nr identyfikacyjny 
zwierzęcia lub nr 

stada (dotyczy 
zwierząt objętych 

systemem IRZ) 

Wysokość szkód      
w zł 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

l.p. 
Rodzaj budynków i budowli służących do 

produkcji rolnej – opis szkody 
Wysokość szkód w zł 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

l.p. 
Rodzaj maszyn i narzędzi służących do 

produkcji rolnej – opis szkody 
Wysokość szkód w zł 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

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 – kredyty, 
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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.” 

 

 

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.) dla celów wydawania 

Opinii Wojewody o zakresie i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

 

 

 

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

 

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

(Czytelny podpis producenta rolnego) 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


