Żelazków, dnia......................................

Wójt Gminy Żelazków
Komisja ds. szacowania strat w uprawach
rolnych i działach specjalnych w Żelazkowie
WNIOSEK O OSZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH
POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY
która miała miejsce: .............................................................................................
(producent rolny wpisuje konkretną datę tj. dzień, miesiąc i rok)

Wnioskodawca (imię i nazwisko): .................................................................................................................…
Nr telefonu: ....................................................
Adres zamieszkania wnioskodawcy/adres siedziby gospodarstwa rolnego:
…...................................................................................................................................................................…
Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR: ........................................................................
Średni plon i cena sprzedaży ustalona w gospodarstwie na podstawie:
□ ksiąg rachunkowych
□ innej ewidencji
□ danych IERiGŻ
Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na
rok 2019 (bez ugorów, odłogów i nieużytków), wynosi ……………………………………….. ha, w tym:
a) Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk)………………ha
b) Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem użytków zielonych (UZ), tj.: łąk
i pastwisk oraz traw w uprawie polowej na zielonkę, motylkowych drobnonasiennych na zielonkę,
mieszanek motylkowych z trawami, roślin pastewnych objętościowych z użytków zielonych (uprawa
lub zielonka) …………………..….ha
Zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: □ TAK
Jeśli tak, to w jakim zakresie:
□ uprawy
□ budynki
□ zwierzęta
□ maszyny
Nazwa upraw/ zwierząt

□

NIE

Powierzchnia
ubezpieczona/liczba

Uzyskałem odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia:
□ TAK
□ NIE
Jeśli tak to w jakiej wysokości ...........................................................................
Posiadam grunty w innych gminach: □ TAK
□ NIE
Jeśli tak to w jakich (powierzchnia gruntów w ha) .......................................................................
Zamierzam skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji:

□

TAK

□

NIE

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR lub wydruk z aplikacji
eWniosekPlus. Produkcję roślinną i zwierzęcą we wniosku należy rozpisać według wykazu.
OŚWIADCZENIE Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

L.p.

Nazwa uprawy zgodna
z wykazem
wykazać wszystkie uprawy
znajdujące się na działkach
rolnych uprawianych
w gospodarstwie, zgodnie z
wnioskiem o przyznanie
płatności na rok 2019.
Dodatkowo informacja czy
zboża są ozime czy jare;
kukurydza na ziarno czy na
kiszonkę; łąki pastwiska – 2
kośne

Powierzchnia upraw w 2019 r.
Każdą powierzchnię uszkodzoną należy
wykazać oddzielnie wg pól uprawowych
oraz nr działki i klasy bonitacyjnej.
Pozostałe powierzchnie upraw
nieuszkodzonych należy zsumować
i wpisać powierzchnię bez podziału na
pola uprawowe /ha/

Proponowany
przez rolnika
% strat
w uszkodzonych
uprawach

Stwierdzony decyzją
komisji
% strat w uprawach
po przeprowadzonej
lustracji – data
lustracji
/wypełnia komisja/

1

2

3

4

5

RAZEM
Oświadczam, że w moim gospodarstwie jest/nie jest prowadzona produkcja zwierzęca, jeśli jest należy
wypełnić Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej i poniesionych szkodach.
Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu
oszacowania szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Informacja
o
przetwarzaniu
danych
osobowych
znajduje
się
https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2019.

na

stronie

internetowej

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art.
297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.).

….…................................................................................
data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

Żelazków, dnia......................................
Wnioskodawca (imię i nazwisko): .................................................................................................................…
Adres zamieszkania wnioskodawcy/adres siedziby gospodarstwa rolnego:
…...................................................................................................................................................................…

OŚWIADCZENIE Nr 2 o produkcji zwierzęcej
L.p.
1

1

2

3
4

Nazwa gatunku zwierząt według grup
technologicznych

Liczba zwierząt sprzedanych i przeznaczonych do
sprzedaży w roku wystąpienia szkody /szt./

2

3

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze
Byczki od 1 do 2 lat
Jałówki do opasu 2-letnie i starsze
Jałówki od 1 do 2 lat
Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku
Cielęta do opasu poniżej 6 miesięcy
Krowy - produkcja mleka*
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg
Maciory - produkcja prosiąt*
Inne z wykazu
Inne niż z wykazu

Objaśnienie:
* - w protokole szkód będzie wyliczona produkcja mleka oraz produkcja prosiąt od 1 szt. zwierzęcia,
w związku z tym, należy podać średnią liczbę zwierząt stada podstawowego, a nie ilość wytworzonego
produktu w gospodarstwie.
Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu
oszacowania szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Informacja
o
przetwarzaniu
danych
osobowych
znajduje
się
https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2019.

na

stronie

internetowej

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art.
297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.).

….…................................................................................
data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

