Dobre, dnia ….............................2019 r.
Pan /i/ ……………………………………….................................
zamieszkały /a/ ……………………………..................................
gmina…………………………………………..............................
Adres gospodarstwa ………………………….. ….......................
gmina……………………………………......................................

Wójt Gminy Dobre

Nr ident. prod. rol. (ARIMR):……………………………............

ul. Dworcowa 6

tel. …..............................................................................................

88-210 Dobre

WNIOSEK
o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym na skutek niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego - SUSZA w 2019 r.,
1)

Lp.

produkcja roślinna

Rodzaj uprawy (należy wpisać
wszystkie uprawy
w gospodarstwie)

Położenie
(nazwa obrębu ewidencyjnego
i nr ewidencyjny działki)

Powierzchnia
uprawy
w dniu
wystąpienia
szkód (ha)

Szacowany
utracony
plon
( % strat )

Czy uprawa
jest
ubezpieczona
TAK/NIE

X

X
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Ogólna powierzchnia upraw w gospodarstwie

Oświadczam, że:
całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego)
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,
całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi: ……………….…… ha.

Ponadto posiadam grunty rolne na terenie gmin: ............................................................................................................................. .........
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyliczenie wysokości obniżenia dochodu z użyciem danych opracowanych przez Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Oświadczam, że w moim gospodarstwie jest/nie jest* prowadzona produkcja zwierzęca (jeśli tak – proszę wypełnić tabelkę
dotyczącą produkcji zwierzęcej).
2)

Lp.

X

produkcja zwierzęca

Nazwa gatunku zwierzęcia w gospodarstwie
rolnym (nie stanowiącego stada podstawowego)

RAZEM

Roczna produkcja towarowa zwierząt gospodarskich nie
stanowiących stada podstawowego – średnia z ostatnich 3 lat
w szt.

masa 1 szt. (t)

tony

X

X

X

3) środki trwałe (drzew i krzewy, budynki budowle, maszyny)

Lp.

Nazwa uprawy, w której wystąpiły szkody

Numer działki na
której uprawa rośnie

Powierzchnia upraw
rolnych
w roku w którym
wystąpiły szkody 2019

Utracony plon
( % strat )

RAZEM

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia? TAK / NIE
Jeżeli TAK to w jakim zakresie (powierzchni dla poszczególnych upraw):
….................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ..........................................
….................................................................................................................... .............................................................................................
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia w 2019 r. ……………………………………………............................. zł.
Oświadczam, że wysokość kosztów nieponiesionych (tj. związanych z uprawą, których w związku z wystąpieniem szkody już nie
poniosłem) z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynosi .............................. zł. Jeśli nie występują należy wpisać „0”.
Oświadczam, że wysokość kosztów poniesionych (tj. dodatkowych, niewynikających z kalkulacji uprawy, np. kara za
niewywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola) wynosi ....………………..............
zł. Jeśli nie występują należy wpisać „0”.
Oświadczam, że w wyniku klęski suszy 2019 w moim gospodarstwie rolnym, będę musiał uzupełnić bazę paszową w celu
utrzymania dobrostanu zwierząt. W związku z powyższym zmuszony jestem ponieść koszty w wysokości
…....................................zł.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup: …...............................................................................................................................
….................................................................................................................... .............................................................................................
Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
Załącznik:
Wydruk z wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019, potwierdzający powierzchnię poszczególnych upraw.
…...........................................................
(podpis producenta rolnego)

