……………………………………….
imię i nazwisko

……………………………………
miejscowość, data

……………………………………….
adres
……………………………………….
nr tel. kontaktowego

Urząd Gminy Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo

WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego *:
1) suszy
2) gradu
3) deszczu nawalnego
4) ujemnych skutków przezimowania
5) przymrozków wiosennych







6) powodzi
7) huraganu
8) pioruna
9) obsunięcia się ziemi
10) lawiny







co miało miejsce:
a) w dniu   
b) w okresie od dnia    do dnia   
▪ Szkody powstały w:
- uprawach rolnych (zgodnie z załącznikiem nr 1) ¹,
- w zwierzętach gospodarskich (zgodnie z załącznikiem nr 2) ¹,
- w środkach trwałych (zgodnie z załącznikiem nr 3) ¹.
Dodatkowe dane do protokołu szacowania:
1. NIP

: ……………………..

2. PESEL : ……………………..
3. REGON: ……………………..
4. Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa: …………………………
5. Powierzchnia gospodarstwa ogółem ……………. ha
- 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 (m.in. zabudowania)

..…... ha w tym dzierżawione ……. ha

Czy producent rolny posiada grunty rolne na terenie innych gmin* TAK NIE
Jeśli tak to w jakich:
Gmina …………………. ilość ha ………………. w tym dzierżawione
Gmina …………………. ilość ha ………………. w tym dzierżawione
6. Czy producent rolny zawarł umowę dobrowolnego lub obowiązkowego ubezpieczenia*
TAK

NIE

jeśli tak to w jakim zakresie: uprawy

TAK NIE

zwierzęta TAK NIE
budynki

TAK NIE

maszyny TAK NIE
Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie w związku ze zdarzeniem?

TAK

NIE

Jeśli tak, to w jakiej wysokości? …………………….
7. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji*
TAK

NIE

w banku: ………………………………………..

8. Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej prowadzona jest towarowa
produkcja zwierzęca* TAK NIE
Jeśli tak: należy dołączyć stosowne oświadczenie dotyczące prowadzonej produkcji towarowej
zwierząt

¹ w zależności od wystąpienia szkody należy dołączyć do wniosku odpowiedni załącznik
* należy zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 1

Rodzaje upraw:
Uprawy zgłoszone do szacowania*
Rodzaj uprawy
Powierzchnia Szacunkowy
(ha)
% zniszczenia
upraw

Pozostałe uprawy (niepodlegające szacowaniu)*
Rodzaj uprawy
Powierzchnia
(ha)

.........................................................
(PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK)

*zgłoszone rodzaje upraw oraz ich powierzchnia musi być zgodna z wnioskiem o płatności obszarowe

