
                                                                                                             Miejscowość data……………………………..                 

 

Urząd Gminy Walce 

ul. Mickiewicza 18 

47-344 Walce 

 

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

POWSTAŁYM W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA 

ATMOSFERYCZNEGO ( SUSZY ) W 2019 ROKU 

 

1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………… 

2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:………………………...………………………..............  

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

…………………………………………………………………………………………………... 

4. PESEL:   

5. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR 

 

6. Numer telefonu kontaktowego  

Zwracam się z wnioskiem
1)

 o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym 

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
2)

: 

1) suszy                                                   �            2)  powodzi                      � 

3) gradu                                                   �            4)  huraganu                     �  

5) deszczu nawalnego    �                         �            6)  pioruna                        � 

7)  ujemnych skutków przezimowania   �            8)  obsunięcia się ziemi    � 

9) Przymrozków wiosennych                 �           10)  lawiny                         � 

co miało miejsce: 

a) w dniu    

b) w okresie od dnia    do dnia -    

Celem 2) : 

 ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR  

    na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej; 

 potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR; 

 ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu    

    Rządowego); 

 
----------------------------- 

1) wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w 

terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( w przypadku 

wystąpienia szkód w gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, wniosek należy złożyć  do 

każdej z gmin na terenie których wystąpiły szkody. 

2) właściwe zaznaczyć  
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Szkody powstały w 2):  

1) uprawach     2) zwierzętach         3) środkach trwałych    

Na terenie gmin/y:………………………………………………………………………………. 
                                             ( należy wpisać nazwę gminy/gmin na których wystąpiły szkody) 

 

7. Oświadczenie rolnika o posiadanym gospodarstwie i wystąpieniu szkód. 

Prowadzę gospodarstwo rolne / bez zabudowań/ ( całkowity areał = grunty własne + 
dzierżawione ) o powierzchni użytków rolnych …………… ha  , w tym powierzchnia łąk 
i pastwisk ………….. ha.  

7a.Powierzchnia zabudowań, lasów wynosi ………. ha 
( Uwaga: dane dotyczące powierzchni w pkt 7 należy podać  zgodne z powierzchnią z 
wniosku o dopłaty obszarowe złożonego do ARiMR ) 

w tym:  

na terenie gminy ( Walce ) siedziby użytkownika gospodarstwa, ………..  ha ( własne + 

dzierżawione) w której wystąpiły szkody. 

na terenie gminy ……………., ………….ha ( własne + dzierżawione ) w której wystąpiły szkody – 

tak         nie  �2)     
( wpisać nazwę gminy ) 

                               
na terenie gminy …………….., ………… ha ( własne + dzierżawione ) w której wystąpiły szkody – 

tak         nie  �2)    ( wpisać nazwę gminy ) 

                              
na terenie gminy ………………, ………….ha ( własne + dzierżawione ) w której wystąpiły szkody 

– tak         nie  �2)  
( wpisać nazwę gminy ) 

                                          

1/ Posiadam powierzchnię ………… ha gruntów odłogowanych i nieużytkowanych rolniczo 

w gospodarstwie tj. powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w roku wystąpienia 

szkody. 

2/   informuję, że składam wnioski/nie składam wniosków3)  o oszacowanie szkód przez 

komisje na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa: 

………………………………………………………………………………………………….  
( wpisać należy nazwę gminy lub gmin gdzie wnioskodawca będzie składał wniosek o oszacowanie szkód – poza gminą 

siedziby gospodarstwa ) 

------------------------------ 
2) zaznaczyć właściwe 
3) pozostawić właściwe  

8. Oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie rolnym poniosłem szkody w 

uprawach rolnych ( spowodowane suszą ) położonych na terenie gminy Walce – tj. na 

terenie siedziby gospodarstwa w poniższym zakresie: (należy podać w odniesieniu do 

upraw które są w trakcie wegetacji – nie uległy zbiorowi) 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

geodezyjny 

działki 

oraz 

miejscowość 

( obręb ) 

 

 

    Geodezyjna           

powierzchnia                       

działki w ha 

 ( z dokładnością  

    do 1 ara ) 

 

 

 

Nazwa 

uszkodzonej 

uprawy 

( z powodu 

suszy ) 

 

 

 

 

                             

Powierzchnia  

uprawy ( działki 

rolnej ) na działce 

geodezyjnej  która  

dotknięta  

została suszą 

- z dokładnością do 

1 ara 

 Pow. zgodna z 

wnioskiem o 

dopłaty 

bezpośrednie                              

%  

strat 

( według 

oceny  

własnej 

rolnika  

w odniesieniu 

do   

powierzchni z  

kolumny 5 ) 

1 2 3 4 5 6 
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9. Oświadczam, że w roku wystąpienia szkody ( zbiory 2019 roku ) powierzchnia upraw 

( struktura zasiewów )w moim gospodarstwie przedstawia się następująco: 

 

Szczegółowy wykaz wszystkich prowadzonych w gospodarstwie upraw w roku 

wystąpienia szkód ( również z gruntami położonymi na terenie innych gmin ) 

 

Uwaga: powierzchnia upraw razem ( położonych we wszystkich gminach - suma kolumn 

od 3 do 6) w poniższej tabeli winna być zgodna  z powierzchnią  w gospodarstwie 

wykazaną w pkt 7 wniosku 

 

Powierzchnia upraw winna uwzględniać aktualny stan zasiewów w gospodarstwie, 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Razem 
 x 
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Lp. Nazwa  uprawy* 

Powierzchnia prowadzonych upraw w gospodarstwie w 

ha  

z czego w 

Gminie 

Walce 

siedzibie 

gospodarstwa 

z czego w 

Gminie 

 

……………. 

z czego w 

Gminie 

 

…………

…. 

z czego w 

Gminie 

 

…………

…. 

1. 2. 3 4 5 6 

I. Użytki zielone     
1. Łąki     
2. Pastwiska     

3. ………………………………….     

4. .....................................................     

II. Zboża jare     

1. Pszenica     
2. Jęczmień     
3. Owies     

4. Pszenżyto     

5. Mieszanka zbożowa     

6. .....................................................     

7. .....................................................     
III. Zboża ozime     
1. Pszenica     
2. Pszenżyto     

3. Jęczmień     

4. Żyto     

5. .....................................................     

6. .....................................................     
7. .....................................................     

IV. Okopowe     

1. Buraki cukrowe     

2. Buraki pastewne     

3. Ziemniaki     

4. ………………………………….     
5. ………………………………….     
V. Oleiste     
1. Rzepak ozimy     

2.. …………………………………..     

    3. …………………………………..     

VI.. Rośliny pastewne     
1. Koniczyna na zielonkę     
2. Lucerna na zielonkę     

    3. Kukurydza na zielonkę     

4. ………………………………………     

     5. ...........................................................     

   VII. Inne uprawy     

1 Kukurydza na ziarno     
2. .....................................................     
3. …………………………………..     

4. …………………………………..     

VIII Uprawy sadownicze     

1. Jabłonie     

2. Wiśnie     
3. Czereśnie     
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4. .....................................................     
5. .....................................................     

VII. Plantacje owoców miękkich     
1. Truskawka     

2. Malina     

3. Agrest     

4      

5. Porzeczka ...................................     
6. ....................................................     
7. .....................................................     

VIII. Uprawy pod folią     

1. .....................................................     

2. .....................................................     

IX. Uprawy pozostałe     
1. .....................................................     
2. .....................................................     

3 ………………………………….     

4. ………………………………….     

X.  
Grunty odłogowane i nieużytkowane 

rolniczo 
    

RAZEM     

  

10. Wykaz strat w zwierzętach gospodarskich.  

W kol. 2 należy podać szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie. 

Należy podać wszystkie zwierzęta utrzymywane w roku szacowania szkód ( stan z roku 

szacowania szkód przed wystąpieniem suszy ) zgodnie z danymi zawartymi w książce 

rejestracji  stada prowadzonej na potrzeby ARiMR, a w kol. 4 Liczbę zwierząt padłych lub 

poddanych ubojowi z konieczności w wyniku niekorzystnego zjawiska ( w tym przypadku zdarzenia ściśle 

związane z suszą – jeżeli zdarzenie nie wystąpiło w kolumnie 4 wpisujemy 0 ) 

 

Uwaga: W przypadku prowadzenia towarowej produkcji zwierzęcej należy wypełnić 

załącznik Nr 1.1 do niniejszego wniosku tj. Oświadczenie o wielkości rocznej towarowej 

produkcji zwierzęcej w gospodarstwie  

Lp. 

Nazwa gatunku ( rodzaju ) zwierząt 

gospodarskich  

z uwzględnieniem grup wiekowych  

 

Liczba  

utrzymywanych  

zwierząt [szt.] 

Liczba 

zwierząt 

padłych lub 

poddanych 

ubojowi z 

konieczności w 

wyniku 

niekorzystnego 

zjawiska [szt.] 

 

Gmina 

( miejsce 

utrzymywanych 

zwierząt ) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Prosięta do 20 kg    

2. Warchlaki od 20 do 50 kg    

3. Tuczniki  pow. 50 kg  ( do końca tuczu )    

4. Maciory    

5. Cielęta poniżej 6 m-cy    

6. Cielęta od 6 m-cy  do 1 roku    

7. Jałówki od 1  do 2 lat    

8. Byczki od 1 do 2 lat    

9 Jałówki do opasu 2 letnie i starsze    
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10 Byki do opasu, wolce 2 letnie i starsze    

11 Krowy    

12 Inne:    

13     

13     

Razem X  X 

 

 

11. Straty poniesione w środkach trwałych w gospodarstwie. 

        ( w przypadku braku strat w środkach trwałych poniższej tabeli się nie wypełnia ) 

 

Lp. 

 

Rodzaj środka trwałego, w którym wystąpiły 

straty 

(należy podać rodzaj budynku, maszyny lub 

gatunku roślin wieloletnich, w których wystąpiły 

szkody ) 

 

Liczba 

uszkodzonych 

środków 

trwałych  

(szt.,  ha )] 

Gmina 

( należy podać miejsce 

położenia) 

1. 2. 3. 4. 

1.  
 

 
  

2.  
 

 
  

3.  
 

 
  

4.  
 

 
  

5.  
 

 
  

6.  
 

 
  

7.  
 

 
  

Razem   

   Należy wymienić uszkodzone środki trwałe spośród: budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, drzewa i  

krzewy; w przypadku drzew i krzewów należy podać wiek nasadzeń; 

Oświadczam, że: 

 
12. Oświadczam, że jestem ubezpieczony w KRUS   tak/nie3); 
 
13. Oświadczam, ze zawarłem / nie zawarłem3)  umowę dobrowolnego lub 

obowiązkowego ubezpieczenia  upraw rolnych od co najmniej jednego z ryzyk  w 
rolnictwie – jeżeli tak to w jakim zakresie: 
 
Uprawy 

Nazwa ubezpieczonej uprawy Powierzchnia ubezpieczona w ha 
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Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych wynosi 

…………… zł ( należy podać kwotę jeżeli jest znana na dzień złożenia wniosku ) 
-------------------- 

3) pozostawić właściwe 

14. Oświadczam, że zawarłem / nie zawarłem3)  umowę dobrowolnego lub 
obowiązkowego ubezpieczenia obejmującą  zwierzęta gospodarskie – jeżeli tak to w 
jakim zakresie: 

             
            Zwierzęta 

Nazwa Liczba ubezpieczonych zwierząt 
  
  
  
  
  

 
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich 
wynosi ………………..zł. (podać kwotę, jeżeli jest znana na dzień złożenia wniosku) 
 

15. Oświadczam, że zawarłem / nie zawarłem3)  umowę dobrowolnego lub 
obowiązkowego ubezpieczenia   budynków w zakresie: 
...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

                         ( wymienić zakres ubezpieczenia np.: obowiązkowe budynków, lub inne – wymienić jakie ) 

                Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynków wynosi      
            ………………..zł. (podać kwotę, jeżeli jest znana na dzień złożenia wniosku) 

 
16. Oświadczam, że zawarłem / nie zawarłem3) umowę obowiązkowego lub 

dobrowolnego ubezpieczenia maszyn w zakresie:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
  ( wymienić zakres ubezpieczenia np.; obowiązkowe OC ciągnika i przyczep lub inne - wymienić jakie ) 

             Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia maszyn wynosi      
            ………………..zł. (podać kwotę, jeżeli jest znana na dzień złożenia wniosku) 
 

17. Oświadczam, że nie zamierzam / zamierzam3) skorzystać z kredytu na wznowienie 

produkcji w banku ………………………………………………………………… 
                                        ( wymienić nazwę banku i jego siedzibę ) 

 

18. Oświadczam, że jestem / nie jestem3)  w posiadaniu danych rachunkowych lub innej 

ewidencji czy dokumentów potwierdzających wielkość produkcji rolnej w moim 

gospodarstwie dotyczących uzyskanych wydajności i cen jednostkowych w towarowej 

produkcji roślinnej i zwierzęcej w moim gospodarstwie  i w przypadku ich posiadania 

przedłożę je bez wezwania, w dniu lustracji komisji szacującej straty. 

 

     W przypadku nie dostarczenia Komisji dokumentów o których mowa w pkt. 18, lub gdy    

     dostarczone dokumenty nie obejmują wszystkich zdarzeń z prowadzonej produkcji    

     roślinnej lub zwierzęcej i nie pozwalają one na  dokonanie wszystkich wyliczeń w  

     protokole w zakresie oszacowania strat wówczas Komisja dokona wyliczeń na podstawie   

     wskaźników i danych w tym zakresie opublikowanych przez FADN Instytutu  Ekonomiki  

     Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

     

      Brak wypełnienia wszystkich danych we wniosku ( łącznie z danymi w tabelach ) będzie  

      skutkował brakiem jego rozpatrzenia i podjęcia działań przez Komisję w celu   

      oszacowania szkód. W tym przypadku wniosek nie zostanie rozpatrzony z przyczyn  

      formalnych i zostanie zwrócony rolnikowi.  
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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. z  Nr 88, poz. 

553, z późn. zm.). 

 
--------------------------------------------- 

3) pozostawić właściwe 

 

,,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 - 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.” 

 
 

 

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

 

 

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

 


