Imię i nazwisko producenta rolnego
………………………………………………………….……
Adres zamieszkania
………………………………………...……………………..
Adres siedziby gospodarstwa rolnego
……………………………………………………………….
Numer telefonu ……………………………………………

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

Urząd Miejski
w Janowcu Wielkopolskim

WNIOSEK
o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym,
powstałych w wyniku SUSZY 2019 R.
Proszę o oszacowanie przez Komisję szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku
działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZA, które wystąpiło w okresie marzecczerwiec 2019 r.
Oświadczam, że:
1. Powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym, zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności na rok
2019 wynosi …………………… ha, w tym:
- powierzchnia upraw w dniu wystąpienia klęski (z wyłączeniem łąk i pastwisk) ………….. ha
- powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku …………… ha
2. Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ………………………. ha.
3. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019 posiadam grunty rolne
w następujących gminach:
Gmina Janowiec Wielkopolski
- pow. …………. ha
gmina ………………………………………. - pow. ……….… ha
gmina ………………………………………. - pow. ………..... ha
Ponadto posiadam grunty rolne w innych województwach:
województwo ……………………………. gmina …………………. pow. ………….ha
województwo ……………………………. gmina …………………. pow. ………….ha
4. Informuję, że składam / nie składam* wniosku o oszacowanie szkód w innych gminach,
województwach (jeśli tak - podać jakich:…………………………………………………………...)
5. Zamierzam ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji: TAK / NIE*
6. Zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK / NIE *
Jeśli TAK, to w jakim zakresie (w kratce wstawić znak x):








uprawy
Nazwa uprawy

Powierzchnia ubezpieczona ha

Nazwa zwierząt

Liczba szt.

zwierzęta

budynki
maszyny

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wynosi:
upraw rolnych……………………………… zł
zwierząt gospodarskich …………………… zł
środków trwałych ………………………….. zł
7. Szczegółowe dane o strukturze zasiewów i poniesionych szkodach zawiera Oświadczenie Nr 1,
a o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach – Oświadczenie Nr 2.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie
nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2204z późn.zm.).

………………………………………….
miejscowość, data

………………………………………
czytelny podpis producenta rolnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do
przeprowadzenia oszacowania szkód w moim gospodarstwie rolnym.
Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE. L Nr 119.

……………………………………….
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
czytelny podpis producenta rolnego

OŚWIADCZENIE Nr 2
o produkcji zwierzęcej towarowej
Nazwa gatunku zwierząt

Lp.

Liczba zwierząt
(sprzedaż roczna jako
średnia z 3 ostatnich lat)
szt.

1

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze

2

Jałówki do opasu 2-letnie i starsze

3

Byczki od 1 do 2 lat

4

Jałówki od 1 do 2 lat

5

Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku

6

Cielęta do opasu poniżej 6 miesięcy

7

Owce 1 roczne i starsze

8

Jagnięta

9

Kozy jednoroczne i starsze

10

Koźlęta

11

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej

12

Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg

13

Prosięta od 1 maciory – podać liczbę macior

14

Mleko krowie - podać liczbę krów

15

Jaja wylęgowe kurze – podać liczbę kur

16

Jaja wylęgowe pozostałe – podać liczbę niosek

17

Jaja konsumpcyjne kurze – podać liczbę kur

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie
nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2204 z późn.zm.).

……………………………………………………………..….
Data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE Nr 1
o strukturze upraw i poniesionych szkodach

UWAGA!!!! Uprawy rozpisujemy zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie
z podziałem na poszczególne działki rolne !!!! Wszystkie uprawy oddzielenie!
Nazwa uprawy
Lp.

Wykazać wszystkie uprawy
znajdujące się na działkach rolnych
zgodnie z wnioskiem o przyznanie
płatności na rok 2019

Nr działki
miejscowość

Powierzchnia
upraw w ha

Proponowany
przez rolnika
% strat
w
uszkodzonych
uprawach

Ile % na
sprzedaż

Razem (powierzchnia zgodna z pkt 1
wniosku)

x

x

Powierzchnia wszystkich upraw musi być równa z powierzchnią podaną do dopłat
bezpośrednich!!!!!
Proszę zaznaczyć oddzielnie uprawy które nie leżą w naszej gminie (powierzchnia, uprawa i
nazwa Gminy).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie
nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2204 z późn.zm.).

……………………………………………………………..….
Data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

