…………………………dnia………………….……....2019 r.
miejscowość

Wniosek do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim
- Zespołu Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych
1. Dane producenta rolnego.
1). Imię i Nazwisko / Nazwa producenta rolnego ……………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………..
2).Adres:……………………………………..…………………...………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
3).Adres siedziby gospodarstwa rolnego:……………………………………………………….
………………………………………………………………………………...………………...
4).Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR ……………………………...
5). Nr tel ……………………………...

2. Dane do oszacowania szkód.
Szkody powstały w w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego :

□ suszy

□ powodzi

□ gradu

□ huraganu

□ deszczu nawalnego

□ pioruna

□ ujemnych skutków przezimowania

□ obsunięcia się ziemi



□ przymrozków wiosennych

□ lawiny

Data wystąpienia szkód……………………………………………….

Szkody powstały w :
1) uprawach

□

2) zwierzętach

na terenie gminy: Grodzisk Wlkp.

□


3) środkach trwałych

□

Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej
UWAGA: należy wykazać wszystkie uprawy znajdujące się w danym roku gospodarstwie
oraz zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności
obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych
korzystających z płatności obszarowych).
Każde pole uprawowe danej rośliny należy wpisać jako oddzielną pozycję
Lp. Nazwa uprawy
Położenie
uprawy Powierzchnia
( należy wpisać wszystkie ( miejscowość i nr uprawy ( ha )
uprawy w gospodarstwie na działki )
zgodnie
terenie
gminy
Grodzisk
z wnioskiem
Wlkp. nawet te, w których
do ARIMR
szkoda nie wystąpiła)

Szacunkowy
utracony
plon
(w
%)

Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji zwierzęcej towarowej

Lp.

1.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II
1.
2.
3.
III

Nazwa gatunku zwierząt
gospodarskich
z uwzględnieniem wieku
i wagi
2.
Bydło
Krowy mleczne
Byki do opasu, wolce
2-letnie i starsze
Jałówki do opasu
2-letnie i starsze
Byczki od 1 do 2 lat
Jałówki od 1 do 2 lat
Cielęta od 6 mies. do
1 roku
Cielęta do opasu poniżej 6
mies.
Trzoda
Tuczniki o wadze 50 kg
i więcej
Warchlaki do opasu o
wadze od 20 do 50 kg
Prosięta od 1 maciory

2.

Drób
Brojlery kurze 2 tyg.
i starsze
Gęsi młode

3.

Kaczki młode

4.

Indyki młode

5.

Mleko krowie

6.

Jaja wylęgowe kurze

1.

Średnia roczna produkcja
zwierząt [szt.]
Średnia roczna z 3lat
poprzedzających rok, w którym
wystąpiły szkody, albo z 3 lat w
okresie 5-letnim poprzedzającym
rok wystąpienia szkody z
pominięciem roku o najniższej i
najwyższej wielkości produkcji
(szt., kg, tys. litrów/szt.)
3.

Produkcja zwierzęca w roku wystąpienia szkod (z
uwzględnieniem spadku produkcji spowodowanej
padnięciem zwierząt w wyniku wystąpienia
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego)

4.

7.

Jaja konsumpcyjne kurze

IV

Pozostałe zwierzęta

1.
2.
3.
4.

Wykaz uszkodzonych środków trwałych

Lp.

Rodzaj środka trwałego, w którym wystąpiły
straty – opis szkody

1.

2.

Liczba
uszkodzonych
środków
trwałych [szt.]
3.

Wysokość szkód w zł
4.

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

Razem

x

Oświadczam, że:
Podane powyżej dane dotyczące wykazów prowadzonej produkcji roślinnej i
zwierzęcej oraz uszkodzonych środków trwałych są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Powierzchnie w gospodarstwie rolnym:
Całkowita powierzchnia upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których w
danym roku przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie rolnym ( zgodnie z wnioskiem o
płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony, bez uwzględnienia
ugorów, odłogów, czy nieużytków) wynosi …………..…. ha, w tym :
- powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem łąk i pastwisk)
………. ha,
- powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem użytków zielonych
(UZ)

…………….....ha

- powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem wynosi ……….……. ha,
- powierzchnia upraw, w których wystąpiły szkody co najmniej 70 %
Powierzchnia gospodarstwa rolnego ………….…….. ha.

……………...ha

4. Dane dotyczące ubezpieczenia:
Czy wnioskodawca zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia

□

NIE

□

:

TAK

jeżeli tak to w jakim zakresie:

□

uprawy

□

zwierzęta

□

budynki

□

maszyny

Nazwa uprawy

Powierzchnia upraw ubezpieczonych

Nazwa zwierząt

Liczba zwierząt ubezpieczonych

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt
gospodarskich, ryb, środków trwałych wynosi :
uprawach rolnych

zł

zwierzętach gospodarskich

zł

ryb

zł

środków trwałych

zł

5. Dane dotyczące gruntów rolnych w innych gminach:
Czy rolnik posiada grunty w innych gminach:

□

NIE

□

TAK ( jeśli tak wymienić w jakich i podać powierzchnię) ……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

□-

właściwe zaznaczyć

X

Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym, a także, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z
art.297 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2018 poz.1600).

……………………………………………
data i czytelny podpis rolnika

Załączniki:
1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR
( dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych ).
2. Informacja o prywatności z czytelnym podpisem.

