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Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). 

W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 

bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych oraz zachować 

zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt). 

We wniosku należy uwzględnić także uprawy wymagające zaorania w związku z ujemnymi skutkami przezimowania. 

W przypadku poniesienia szkód przez poszkodowanego na terenie więcej niż jednej gminy poszkodowany składa właściwy 

obowiązujący wniosek o oszacowanie szkód do każdej z gmin (UWAGA – w każdym województwie obowiązują inne 

formularze wniosku) 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu z dnia 9 lutego 2017 r. 

 

URZĄD GMINY/MIASTA
1)

: 

w………………………………………… 

WNIOSEK
2)

 O OSZACOWANIE SZKÓD 

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 gmin/y: ................................................................. 

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

Posiadam również grunty rolne na terenie gminy ……………………...…położonej na terenie 

województwa…………………..……o powierzchni……….ha. 

6. PESEL:     7. Nr tel. ……………………………... 

8. W bieżącym roku produkcyjnym dokonano/niedokonano
3)

 oszacowania szkód 

w gospodarstwie rolnym, wynikające z działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

 

Zwracam się z wnioskiem
 
o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym 

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
4) 

: 

1) suszy    6) powodzi    

2) gradu    7) huraganu    

3) deszczu nawalnego    8) pioruna    

4) ujemnych skutków przezimowania    9) obsunięcia się ziemi  

5) przymrozków wiosennych    10) lawiny    
 

 

                                                 
1)

 niepotrzebne skreślić 
2)

 wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie poszkodowanego gospodarstwa 
3)

 niepotrzebne skreślić 
4)

 właściwe zaznaczyć 
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co miało miejsce 
4)

: 

a) w dniu    

b) w okresie od dnia    do dnia    

Szkody powstały w 
4)

:
 
 

1) uprawach     2) zwierzętach         3) środkach trwałych    

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

 

Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej.  

 

Lp. Nazwa uprawy
5 

Powierzchnia 

całkowita 

prowadzonych 

upraw [ha] 

Szacunkowa 

powierzchnia 

upraw rolnych na 

której wystąpiły 

szkody w wyniku 

niekorzystnego 

zjawiska 

atmosferycznego 

[ha / %] 

Gmina
6 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

Razem   x 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 nazwy upraw należy wykazać zgodnie z nazwami upraw podanymi w załączniku  nr 1 „Szkody w uprawach” 

do protokołu publikowanego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
6
 należy podać miejsce położenia uprawy 
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Tabela 2. Szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej towarowej. 
 

 

 
 

Tabela 3. Wykaz uszkodzonych środków trwałych innych niż uprawy trwałe 

Lp. 

 

Rodzaj budynku, 

maszyny, zwierząt 

stada podstawowego
 

 

Liczba budynków, 

maszyn, zwierząt 

gospodarskich 

stanowiących 

stado podstawowe 

[szt., ha] 

Numer 

identyfikacyjny 

zwierzęcia lub numer 

stada (dotyczy 

zwierząt objętych 

systemem IRZ) 

Gmina
10 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

Razem  x  
 

 

                                                 
7
 rodzaj produkcji zwierzęcej należy wykazać zgodnie z rodzajem produkcji zwierzęcej podanym w załączniku  

nr 2 „Szkody w produkcji zwierzęcej towarowej (bez ryb)” do protokołu publikowanego na stronie Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
8
 wnioskodawca wypełnia o ile dysponuje danymi rachunkowymi lub dokumentami potwierdzającymi wielkość 

prowadzonej produkcji – należy dołączyć ksero posiadanych dokumentów. 
9
 należy podać miejsce utrzymywania zwierząt. 

10
 należy podać miejsce położenia 

Lp. 
Rodzaj produkcji 

zwierzęcej
7 

Średnioroczna 

liczba 

zwierząt z 3 

lat [szt.] 

Liczba 

zwierząt w 

roku 

wystąpienia 

szkód [szt.] 

Produkcja 

od 1 szt. 

zwierzęcia 

(dt/kg/l/szt.) 

Cena w zł 

dt/kg/l/szt.
8
 

Gmina
9 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Razem   x   
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Tabela 4. Wykaz uszkodzonych upraw trwałych 

Lp. 
Nr działki 

ewidencyjnej
11

 

 

Rodzaj środka trwałego – drzewa i krzewy sadownicze
12

.
 

 

Gatunek, odmiana, wiek, podkładka, rozstawa Powierzchnia uszkodzona (ha) 

1. 2. 3. 4. 

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

Razem x  

 

Oświadczam, że: 

Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi …………..ha, upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie 

z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony) wynosi 

…………………..ha, w tym powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem 

łąk i pastwisk) ………………….ha, powierzchnia ugorów………………………ha. Powierzchnia 

upraw dotknięta zjawiskiem wynosi ………………………………ha. 

1) jestem/nie jestem
13)

 dzierżawcą
14)

 użytków rolnych o powierzchni ............................. ha;  

2) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR) - 

…………………………………………ha; 

3)  przed dniem powstania szkód zawarłem/nie zawarłem
11) 

umowę ubezpieczenia upraw rolnych lub 

umowę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich obejmującą ochroną ubezpieczeniową co najmniej 

50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby 

zwierząt gospodarskich;  

4)  znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.)
15)

 

                                                 
11

 Dane według ewidencji gruntów i budynków 
12

 Metoda wyceny – katalogi, cenniki, data ich wydania. Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich. 

Krzysztof Zmarlicki. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2011. 
13)

 niepotrzebne skreślić 
12) 

dzierżawa w okresie wieloletnim – umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i trwająca co 

najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób 

niebudzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania 
15)

 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 
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5)  wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922, z późn. zm.) w celu sporządzenia protokołu potwierdzającego poniesione straty w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

Załączniki: 

1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR  

(dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych). 

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) 

3. Wypis z rejestru gruntów w przypadku wystąpienia n.z.a. suszy. 

 

 

 

Miejscowość .......................................................             Data:.............................................  

 

Czytelny podpis producenta rolnego: ..................................................................................... 

                                                                                                                                                         
środkami publicznymi - kredytu, 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” 


