Miejscowość........…..………….dnia…..………… 2016 roku
…………………………………………………….

WNIOSEK

imię i nazwisko oraz nr identyf. prod. rolnego (ARiMR )

DO URZĘDU
GMINY W ZAKROCZYMIU

…………………………………………………
adres

…………………………………………………
numer telefonu-stacjonarny lub komórkowy

Proszę o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym, które powstały w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych ( ujemne skutki przezimowania w 2016 roku w następujących uprawach:
( UWAGA – proszę podawać dokładnie taką samą powierzchnię jak do wniosku o dopłaty bezpośrednie
2016)
L.p.

RODZAJ UPRAWY
( wszystkie uprawy, zgodnie z
wnioskiem o dopłaty
bezpośrednie na 2016 rok )

Powierzchnia
uprawy
w ha

Nr
działki

Miejscowo
ść
(położenia
działki)

Czy uprawa ozima
będzie przesiana
(zaorana - termin)
wiosną 2016
TAK /NIE

PROCENT
STRAT
( dot. tylko
ozimin )

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

……………………………………
/czytelny podpis zgładzającego szkodę /

Roczna
produkcja
towarowa
zwierząt
nie
stanowiących
stada
Nazwa gatunku zwierzęcia w gospodarstwie rolnym gospodarskich
podstawowego – średnia z ostatnich 3 lat
L.p. ( nie stanowiącego stada podstawowego ) – wiek
W SZTUKACH

W KG

1.
2.
3.
4.
5.
RAZEM

Powierzchnia gospodarstwa ogółem: ..................................ha,
w tym: grunty orne, trwałe użytki zielone, plantacje wieloletnie.................ha, w tym dzierżawione ................. ha
Lasy...................................ha, w tym dzierżawione ...........................ha
Nieużytki...........................ha, w tym dzierżawione ...........................ha
Pozostałe (pod zabudową).................... ha w tym dzierżawione ....................ha
Czy producent posiada grunty na terenie innej gminy: □ TAK
□ NIE
- jeśli tak to w jakiej ilości ....................ha nazwa gminy ..............................................................................
Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie*
Jeżeli tak to w jakim zakresie i od jakich ryzyk:
uprawy…………………………………………………………………………………………………………...
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. podstawa prawna:
artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r., poz. 2135 ze zm.).
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233
kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………
/czytelny podpis zgładzającego szkodę /

UWAGA
Niniejszy wniosek należy traktować jako wstępny.
W przypadku uruchomienia pomocy rządowej i opublikowania wytycznych dla komisji szacujących
straty, niniejszy wniosek będzie podlegał uzupełnieniu - wypełnieniu (Załącznik nr 2, Regulamin
działania terenowych komisji w sprawach oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego z dnia 19 lutego 2015 r.) .
W przypadku braku pomocy rządowej wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

