
 

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………… 

Wniosek o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym                                     

i działach specjalnych produkcji rolnej 
 

Ja niżej podpisany ……………………………………………...……... zgłaszam następujące szkody  
                                                          (imię i nazwisko) 
w gospodarstwie rolnym …………………………..............................................................................  
                                                                                                                            (adres gospodarstwa) 
spowodowane  niekorzystnymi  zjawiskami  atmosferycznymi - suszy, które 
                                                                                                                    (rodzaj klęski) 

wystąpiły w  dniu ……............... 2018 roku. 

 

Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARiMR) ………………………………………………........ 
 

TABELA 1 – uprawy rolne (wszystkie uprawy, również nieuszkodzone, zgodnie z danymi zawartymi 

we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu) 
 
Lp Nazwa uprawy                      

(wymienić wszystkie 

uprawy w tym użytki 

zielone w całym 

gosp. rol. - wg 

struktury zasiewów  

w roku szacowania 

strat) 

Powierzchnia 

upraw                      

w roku,                          

w którym 

wystąpiły 

szkody 

w  ha  

Wysok

ość  

strat                     

w  % 

Czy 

dana 

uprawa 

została 

zlikwid

owana 

(przeor

ana) 

Dla upraw dotkniętych klęską  wskazać 

miejscowość  i nr ewid. działki 

% 
produkcji 

roślinnej 

pozostały 

po odjęciu 

części 

przeznacz

onej na 

paszę 
1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10       
11       
12       
13       
14       
15       

Razem  X X X X 
 

Całkowita powierzchnia 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,  

- łąk i pastwisk w dniu wystąpienia szkód …………………………… ha, 

Data wpływu do Urzędu Gminy  
……………………………………………………….. 

miejscowość, data   
Wójt Gminy Koneck 

Koneck 30 
87 – 702 Koneck 



 

 

- powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku (np. odnowione sady, uprawy 

wieloletnie, ugory)  ……………..…. ha, 

- powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem wynosi ………………… ha, tj. ……………  % ogólnej 

powierzchni upraw w roku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, 

- powierzchnia łąk i pastwisk dotkniętych zjawiskiem wynosi ………………… ha, tj. ………% ogólnej 

powierzchni (………ha) łąk i pastwisk w roku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego ………..………………….. ha. 

Koszty nieponiesione (tj. związane z uprawami, które w związku z wystąpieniem szkody, tj. ujemnych skutków 

przezimowania już nie zostaną poniesione) wynoszą ……………..……. zł. Jeśli nie występują wpisać „0” 

Koszty nieponiesione (tj. związane z uprawą łąk i pastwisk, które w związku z wystąpieniem szkody, tj. ujemnych 

skutków przezimowania już nie zostaną poniesione) wynoszą ……………..……. zł. Jeśli nie występują wpisać „0” 

Koszty poniesione (tj. dodatkowe, niewynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za niewywiązanie się z 

kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola) wynoszą ………………zł. 

Jeśli nie występują wpisać „0” 

TABELA 2 – zwierzęta gospodarskie 

L
p 

Rodzaj produkcji zwierzęcej 
(gatunek, grupa wiekowa) 

Średnia 

roczna 

produkcja 
zwierzęca 

Produkcja zwierzęca w  roku wystąpienia szkód  

(z uwzględnieniem spadku produkcji 
spowodowanej padnięciem zwierząt w wyniku 

wystąpienia niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego) 

Koszty 

nieponiesione w 

związku z 
wystąpieniem 

szkód                      

w zł 

Koszty 

poniesione w 

związku z 
wystąpieniem 

szkód                          

w zł 

Ubezpie

czenie 

Tak/Nie 

Liczba 
zwierząt szt. 

Liczba zwierząt szt. 

1 2 3 4 5 6 7 

1           
  

2             

3             

4             

 

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: tak/nie 

Jeżeli tak to w jakim zakresie:  

1.uprawy: 
Lp. Nazwa uprawy Powierzchnia ubezpieczona (ha) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

2. zwierzęta…………………….… 3. budynki………….…….…… 4. maszyny………..………..…… 

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia: 

uprawy………………….., zwierzęta……………., budynki……..………, maszyny…….……………. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyliczenie wysokości obniżenia dochodu z użyciem danych 

opracowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
Załączniki: W przypadku gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy. 
 

…………………………………………….. 
                    (podpis rolnika) 


