Imię i Nazwisko: …..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ……...................................................................................................................................
Adres gospodarstwa rolnego: …...................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego*: ....................................................................................................................

Nr identyfikacyjny gospodarstwa (ARiMR) …................................................................................................................

Wniosek
o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym
zjawiskiem atmosferycznym – suszy, która wystąpiła w gospodarstwie rolnym w dniu:
30.06.2019 roku - gmina Izbica Kujawska
Powierzchnia gospodarstwa łącznie z powierzchnią w innych gminach; ………………………......……ha,
w tym powierzchnia upraw zgodnie z wnioskiem złożonym do ARiMR
o płatności obszarowe - łącznie z użytkami zielonymi; ………..….…...……………………………... ha.
Powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku; …........................................................ ha.
Położenie upraw rolnych - gmina; …............................................................................................................
miejscowość; …...........................................................................................................................................
Uprawy rolne w 2019 roku
rozpisać wszystkie uprawy zgodnie z powierzchnią składaną we wniosku o dopłaty do ARiMR łącznie
z użytkami zielonymi
Nazwa uprawy

Nr
Powier Kat. I
działki zchnia Pow.
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Kat. II Kat. III Kat. IV Uwagi
Pow. Pow. Pow. % strat

Nazwa uprawy

Nr
Powier Kat. I
działki zchnia Pow.
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Kat. II Kat. III Kat. IV Uwagi
Pow. Pow. Pow. % strat

Nr
Powier Kat. I
działki zchnia Pow.

Nazwa uprawy

Razem powierzchnia upraw:

X

Kat. II Kat. III Kat. IV Uwagi
Pow. Pow. Pow. % strat

X

X

Czy została zawarta umowa ubezpieczenia obowiązkowego lub dobrowolnego;

X

tak

□/

X
nie

X

□

Jeżeli tak to w jakim zakresie:
Powierzchnia upraw
ubezpieczonych

Nazwa uprawy

zwierzęta; …………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………...........
Czy wypłacono odszkodowanie;

tak

□/

nie

□

Kwota: …......................................................................................................................................................
Posiadam grunty rolne na terenie innej gminy, innego województwa;

tak

□/

nie

□

Nazwa miejscowości: ……………………………………………………………………………………............
Oświadczam, że powyższe danie podałem/am zgodnie ze stanem rzeczywistym. Zostałem/am pouczony/a o
odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z
prawdą.
………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………
Czytelny podpis

* nr telefonu będzie wykorzystany tylko w celu oszacowania szkód w uprawach.
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Załącznik do wniosku o oszacowanie strat w uprawach

Produkcja zwierzęca (sprzedaż):
Roczna sprzedaż
Nazwa gatunku zwierząt (nie stanowiace stada podstawowego)

(średnia z 3 ostatnich lat)

w sztukach
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.
Owce 1 roczne i starsze
Jagnięta
Kozy 1 roczne i starsze
Koźlęta
Tuczniki o wadze 50 kg i więcej
Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg
Prosięta od 1 maciory
Brojlery kurze 2 tyg. i starsze
Gęsi młode
Kaczki młode
Indyki młode
Mleko krowie - ilość krów w sztukach
Mleko owcze
Mleko kozie
Jaja wylęgowe kurze
Jaja wylęgowe pozostałe
Jaja konsumpcyjne kurze
Wełna surowa i przetworzona owcza
Miód pszczeli
Pozostałe produkty pszczelarskie

Oświadczam, że powyższe danie podałem/am zgodnie ze stanem rzeczywistym. Zostałem/am pouczony/a
o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z
prawdą.
………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………
Czyteny podpis
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