
……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko  producenta rolnego lub nazwa podmiotu 

        Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez UG 
……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania producenta rolnego 

 

 
…………………………………………………………… 

Adres siedziby gospodarstwa lub podmiotu 

 
………………………………………………………….. 

nr telefonu  kontaktowego 

 
…………………………………………………………… 

numer identyfikacyjny  producenta rolnego 

       Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

       ul. Szosa Pleszewska 3 

       62-820 Stawiszyn 

 

WNIOSEK 

o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, 

powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 

 
1. Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez* : 

 

   -  suszę      - ujemne skutki przezimowania 

   - powódź      - obsuniecie ziemi 

   -  huragan      - przymrozki wiosenne  

   - deszcz nawalny     - lawinę 

   - piorun 

   * zaznaczyć właściwe 

         

 

Powierzchnia  gospodarstwa rolnego wynosi  ………….. ha 

 

2. Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodna z wnioskiem o przyznanie 

płatności na rok 2019 wynosi ……… ha w tym w tym na terenie gminy Stawiszyn ………ha 

W tym: – łąki i pastwiska:……………ha 

   - użytki zielone …………….. ha 

 

Celem udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych załączam/nie załączam* kserokopie 

wniosku o przyznanie płatności na rok 2019, złożonego w ARiMR. 

 

3. Oświadczam, że z godnie z wnioskiem o przyznanie płatności na 2019 rok, posiadam grunty 

rolne  pod uprawami w następujących gminach: 

gmina ……………………….. pow. UR ……………. ha 

gmina ……………………….. pow. UR ……………  ha 

gmina ……………………….. pow. UR ……………. ha 

4. Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie gminy  ……………………… 

 

5. Informuję, że składam wniosek o oszacowanie szkód przez komisje do gmin, poza gminą w 

której znajduje się siedziba gospodarstwa1 ……………………………………………… 

Nie składam wniosku o  oszacownie  szkód w gminach; …………………………………….. 



 

6. Informuję, że zawarłem umowy obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/NIE* 

Jeżeli TAK, to w jakim zakresie : 

       uprawy 

Nazwa Pow. ubezpieczenia 

  

  

  

       zwierzęta 

Nazwa Liczba 

  

  

  

 

       budynki 

       maszyny 

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi: 

upraw rolnych …………………………… zł 

zwierząt gospodarskich …………………. zł 

ryb ………………………………………. zł 

środków trwałych  (w tym sady) ……………………….. zł 

 

8. Szczegółowe dane o strukturze upraw i poniesionych szkodach zawiera oświadczenie Nr 1,  o 

produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach oświadczenie nr 2, o produkcji rybackiej 

towarowej oświadczenie nr 3, o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy 

trwałe oświadczenie nr 4a, o poniesionych stratach w uprawach trwałych oświadczenie nr 4b do 

niniejszego wniosku. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za 

poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz. U. z 2018r. , poz.1600 z późn. 

zm.) 

 

 

 

 

 

 

………………………     ………...…………………………… 
miejscowość , data       czytelny podpis rolnika składającego wniosek 
1 rolnik może złożyć wnioski o oszacowanie szkód w tylu gminach, w ilu posiada grunty gospodarstwa, na które 

pobiera się dopłaty. Jeśli rolnik zadeklaruje, iż nie składa wniosków powinien dołączyć oświadczenie, w którym 

poinformuje komisje o posiadanej  powierzchni UR na terenie innej gminy  przeznaczonej pod uprawę, zgodnie z pkt,2  

wniosku zaznaczając, ze na terenie tej gminy nie poniósł szkód. Jeśli rolnik składa wnioski, powinien wymienić  w 

jakich gminach. W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach na obszarze jednego województwa 

komisja w gminie właściwej ze względu na siedzibę gospodarstwa, sporządza jeden protokół zbiorczy szkód dla całego 

gospodarstwa na podstawie częściowych protokołów  uproszczonych sporządzonych przez komisje z innych gmin. 

Komisja wylicza również średnia roczna produkcję na podstawie struktury upraw w 2019r. , podana przez rolnika dla 

całości gospodarstwa w oświadczeniu nr 1 (kolumna 2 i 3) złożonym w gminie w której znajduje się siedziba 

gospodarstwa. Jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie dwóch województw, protokół zbiorczy sporządza komisja 

właściwa ze względu na położenie największej części gospodarstwa, na podstawie protokołu przedłożonego przez 

rolnika z mniejszej części gospodarstwa z innego województwa. 
* niepotrzebne skreślić 


