Wyrzysk, ………………………..

Urząd Miejski
w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :………………………………………………………………………..…
2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:………………………...…………………..……………………..........
3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:……………………………………………………………………….
4. Nr identyfikacyjny producenta rolnego nadany przez ARiMR ……………………………………………...
5. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y: .................................................o powierzchni………ha,
.............................................o powierzchni………ha, .................................................o powierzchni………ha.
6. PESEL: …………………………………..

7. Nr tel ……………………………...

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku deszczu nawalnego, co miało miejsce w dniu/ w okresie ……………………………...
L. p.

Nazwa uprawy w gospodarstwie
w roku 2017
(wymienić wszystkie uprawy)
zgodnie z wnioskiem o płatności w
ramach wsparcia bezpośredniego, o
ile został złożony)

Razem

Ogólna powierzchnia
upraw w
gospodarstwie w roku
2017
[ha]

Wysokość
szkód
[%]

X

Miejscowość / obręb - nr
działki

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia TAK/NIE*
Jeżeli tak to w jakim zakresie:
a) uprawy TAK/NIE
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczenia

b) zwierząt TAK/NIE
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczenia

c) budynki TAK/NIE
d)maszyny TAK/NIE
Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie? TAK/NIE*
Jeżeli Tak, to w jakiej wysokości?
-uprawy rolne

………..zł

- zwierząt gospodarskich

………..zł

- ryb

………..zł

- środków trwałych

………..zł

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
powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku ……………. ha
powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem wynosi …………… ha
Powierzchnia gospodarstwa ogółem:.................... ha
Oświadczam, że w przypadku uruchomienia preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji
rolnej zamierzam skorzystać z takiej formy pomocy. Tak/NIE*
Jeżeli TAK, to w jakim banku?....................................
................................................................

Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt (stan z początku roku kalendarzowego)
Lp.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa gatunku zwierząt
gospodarskich
z uwzględnieniem wieku i wagi)
2.

Liczba
utrzymywanych
zwierząt [szt.]
3.

Liczba
utraconych
zwierząt [szt.]
4.

Gmina) /
miejscowość
5.

x

Razem

Wykaz uszkodzonych środków trwałych
Lp.
1.
1.

Rodzaj środka trwałego, w którym wystąpiły
straty)
2.

Liczba
uszkodzonych
środków
trwałych [szt.]
3.

Gmina) / miejscowość
4.

2.
3.
4.
5.

x

Razem

- Znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j.)

wynikające

z

art.

297

§

1

ustawy

- Wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ) w celu sporządzenia protokołu
potwierdzającego poniesione straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Miejscowość .......................................................

Data:.............................................

Czytelny podpis producenta rolnego: .....................................................................................

