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).
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

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
WNIOSEK1) O OSZACOWANIE SZKÓD
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko): …………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy/ adres siedziby producenta rolnego/ adres gospodarstwa rolnego/ adres działu
specjalnego produkcji rolnej: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR …………………………………………….................
4. Nr tel.: …………………………………………………………………………………………………………………
5. Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego2) :
1) gradu

6) huraganu
2) deszczu nawalnego

7) pioruna
3) ujemnych skutków przezimowania

8) obsunięcia się ziemi
4) przymrozków wiosennych

9) lawiny
5) powodzi

6. W bieżącym roku produkcyjnym dokonano/ nie dokonano3) oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym w dniu

………………………………………….. (jeśli dokonano wskazać datę), powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego …………………………………………………………… (wskazać rodzaj zjawiska atmosferycznego).
7. W bieżącym roku produkcyjnym wnioskowałem/ będę wnioskował4) o oszacowanie szkód w uprawach
rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. W tabeli proszę wskazać dane z wniosku/protokołu szacowania.
Lp.

Nazwa uprawy5)

Powierzchnia
uprawy
[ha] 6)

1.

2.

3.

Straty plonu w %
w roku wystąpienia
suszy
4.

Wartość szkód (kwota
obniżenia dochodu
w wyniku suszy)
5.

1.
2.
3.
4.
5.

8. Średni plon i cena sprzedaży ustalona w gospodarstwie na podstawie:
ksiąg rachunkowych
innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów, proszę wskazać te dokumenty: ……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
danych IERiGŻ
Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie poszkodowanego gospodarstwa
Właściwe zaznaczyć
3) Niepotrzebne skreślić
4) Niepotrzebne skreślić
5) Należy podać wszystkie uprawy dotknięte zjawiskiem suszy.
6) Zgodnie z wnioskiem o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony.
1)
2)

1

Tabela 1
Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieużytki itp.)
Nazwy upraw uzupełnić wg załącznika nr 1 Wykaz nazw produktów roślinnych.
Proszę wskazać powierzchnię, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku ……………………… ha.

Lp.

1.

Nazwa

Powierzchnia uprawy
w roku wystąpienia
niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego [ha] 8)

uprawy7)

2.

3.

Straty plonu w %
w roku wystąpienia
szkody
4.

Koszty poniesione
z powodu
niezebrania plonów
w wyniku szkód [zł]

Gmina/
miejscowość9)

5.

6.

Planowany czas
zbioru plonu
głównego, albo jej
likwidacji,
dotkniętej szkodą
7.

x

x

Straty w %
oszacowane
przez
komisję10
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Razem

x

x

Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie w roku szacowania (zgodnie z wnioskiem o płatność), niezależnie od poziomu szkód. W przypadku braku szkód w danej
uprawie należy ją również uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, w kolumnie nr 4 wpisać % strat, a w kolumnie nr 5 wpisać zł.
8
Zgodnie z wnioskiem o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony.
9)
Należy podać miejsce położenia
10
Wypełnia komisja ds. szacowania strat
7)

2

Tabela 2
Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt na terenie gminy Nekla
Nazwy zwierząt uzupełnić wg załącznika nr 2 Wykaz produkcji zwierzęcej.

Lp.

Nazwa gatunku zwierząt
gospodarskich11)

Liczba wszystkich
utrzymywanych
zwierząt [szt.]

Liczba padniętych
zwierząt [szt.]

Koszty nieponiesione
w związku z
wystąpieniem szkód
[zł]

Koszty poniesione
w związku z
wystąpieniem szkód
[zł]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Razem

Tabela 3
Wykaz uszkodzonych środków trwałych na terenie gminy Nekla
Lp.
1.

Rodzaj środka trwałego, w którym wystąpiły

straty 12) –

Liczba
uszkodzonych
środków trwałych
[szt.]
3.

opis szkody

2.

Szacunkowa
wartość strat [zł]
4.

1.

2.

3.

4.

5.
Razem

Należy podać wszystkie zwierzęta utrzymywane w roku szacowania, niezależnie od poziomu strat
Należy wymienić uszkodzone środki trwałe spośród: budynki gospodarcze, maszyny rolnicze,
i krzewy; w przypadku drzew i krzewów należy podać wiek nasadzeń. Nie dotyczy budynków mieszkalnych.
11)
12)

drzewa

3

Oświadczam, że:
1) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR) ………………………………………………… ha;
2)

przed dniem powstania szkód zawarłem/ nie zawarłem11) umowę obowiązkowego lub dobrowolnego
ubezpieczenia

Jeżeli tak, w jakim zakresie:


Powierzchnia
ubezpieczona

Nazwa



Zwierzęta



Uprawy

Nazwa



Budynki

Liczba

Maszyny

3) z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej uzyskałem/nie uzyskałem11) odszkodowanie w następującym zakresie:
Uprawy rolne

zł

Zwierzęta gospodarskie

zł

Środki trwałe

zł

4) znane

mi

są

skutki

składania

fałszywych

oświadczeń

wynikające

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.)

z

art.

297

§1

ustawy

13)

5) wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celu sporządzenia
protokołu potwierdzającego poniesione straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Do wniosku załączam:
1. Kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR
(dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).
2. Kopię umowy ubezpieczenia.

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

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

Czytelny podpis producenta rolnego: ..........................................................................................................................
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”
13)

4

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwie rolnym powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego dokonała
lustracji gospodarstwa rolnego w dniu: …………………………………….
Skład komisji:
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….
5. ……………………………………….

……………………………………………
podpis pracownika UMiG – członka komisji

5

