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WNIOSEK  
Zwracam się z prośbą o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym, powstałych 

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza 
 
1. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Oświadczam, że: 
Prowadzę gospodarstwo rolne ( grunty własne + dzierżawione ) o powierzchni …………… 
ha użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR) z czego: 
grunty własne stanowią ……………..…. ha użytków rolnych, 
grunty dzierżawione …………………… ha użytków rolnych 
 
Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w uprawach w moim 
gospodarstwie powstałych w wyniku suszy, które wystąpiły w okresie od ……………….…  
do ……………………… roku 
 
Wystąpienie szkód (skutków) spowodowanych suszą zostały stwierdzone przeze mnie w dniu 
………….……………. roku 
 
3. Oświadczam, że zawarłem umowę  ubezpieczenia upraw rolnych i mienia w podanym 
poniżej zakresie: 

a. uprawy/* 
…………………………………………………………………….……… 

b. zwierzęta/*……………………………………………………………………..
…… 

c. budynki/* 

…………………………………………………………………………… 
d. maszyny/*………………………………………………………………………

…… 
/*  określić zakres ubezpieczenia , ( np. w przypadku zawarcia ubezpieczenia upraw w poz. „a” wpisać jakie 
uprawy ( np. zboża, rzepak ) i na jakiej powierzchni zostały ubezpieczone , w pozostałych poz. „b – d” wpisać 
zakres ubezpieczenia ), w przypadku braku zawartego ubezpieczenia w poz. a-d wpisać w danej pozycji „nie 
zawarto ubezpieczenia”/ 
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Kwota  uzyskanego  odszkodowania  z  tytułu  ubezpieczenia  upraw  rolnych  wynosi 
…………………………………..……… zł. (podać wartość jeśli jest znana na dzień złożenia wniosku). 
 
4. Oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie rolnym poniosłem szkody w 
uprawach rolnych położonych na terenie gminy Zdzieszowice spowodowanych suszą w 
poniższym zakresie: ( należy podać w odniesieniu do upraw które są w trakcie wegetacji – nie uległy 
zbiorowi ) 
 

Lp. 

Nr 
geodezyjny 
działki oraz 
miejscowość 

Powierzchni 
geodezyjna 

działki  
(z dokładnością 

do 1 ara) 

Nazwa uszkodzonej 
uprawy 

Powierzchnia 
uprawy która 

dotknięta 
została suszą              

w ha 

% strat  
(według oceny własnej 
rolnika w odniesieniu 

do powierzchni z 
kolumny 5) 

1 2 3 4 5 6 
 
 

     

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Razem  X 
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5. Oświadczam, że w roku wystąpienia szkody (zbiory 2015 roku) powierzchnia upraw 
(struktura zasiewów) w moim gospodarstwie przedstawia się następująco: 
 
Szczegółowy wykaz wszystkich prowadzonych w gospodarstwie upraw w roku wystąpienia szkód (również z 
gruntami położonymi na terenie innych gmin). 
 
Uwaga: powierzchnia upraw razem w poniższej tabeli winna być zgodna z powierzchnią użytków rolnych w 
gospodarstwie wykazaną w pkt 2 wniosku. 
 
 

Lp. Nazwa uprawy 
Powierzchnia  

prowadzonych upraw 
[ha] 

1 2 3 
I. Użytki zielone  
1. Łąki  
2. pastwiska  
3. ………………………....  
4. ………………………...  
II.  Zboża jare  
1. Pszenica  
2. Jęczmień  
3. Owies  
4. Pszenżyto  
5. Mieszanka zbożowa  
6. ...………………………..  
7. ……………………….…  
III.  Zboża ozime  
1. Pszenica  
2. Pszenżyto  
3. Jęczmień  
4. Żyto  
5. ………………………..  
6. ………………………..  
7. ………………………..  
IV. Okopowe  
1. Buraki cukrowe  
2. Buraki pastewne  
3. Ziemniaki  
4. ………………………....  
5. …………………………  
V. Oleiste  
1. Rzepak ozimy  
2. ……………………..…  
3. ……………………..…  
VI. Rośliny pastewne  
1. Koniczyna na zielonkę  
2. Lucerna na zielonkę  
3. Kukurydza na zielonkę  
4. ……………………..…..  
VII.  Inne uprawy  
1. Kukurydza na ziarno  
2. ……………………..…..  
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3. ……………………..…..  
4. …………………………  
VIII.  Uprawy sadownicze  
1. Jabłonie  
2. Wiśnie  
3. Czereśnie  
4. …………………………….  
5. …………………………….  
IX. Plantacje owoców miękkich  
1. Truskawka  
2. Malina  
3. Agrest  
4. Porzeczka ………………..  
5. …………………………..  
6. ………………………….  
X. Uprawy pod folią  
1. …………………………..  
2. ………………………….  
XI. Uprawy pozostałe  
1. ………………………….  
2. ………………………….  
3. ………………………….  
4. ………………………….  
RAZEM  

 
 
 
6. Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt (stan z początku roku kalendarzowego)

Lp. 
Nazwa gatunku zwierząt 
gospodarskich  
 

Liczba  
utrzymywanych  
zwierząt [szt.] 

Liczba 
utraconych 
zwierząt 
[szt.] 

Gmina 
( miejsce 
utrzymywanych 
zwierząt ) 

1 2 3 4 5 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Razem   x 
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7. Wykaz uszkodzonych środków trwałych 
Należy wymienić uszkodzone środki trwałe spośród: budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, drzewa i  krzewy; 
w przypadku drzew i krzewów należy podać wiek nasadzeń. Nie dotyczy budynków mieszkalnych; 
 
 
 

Lp. 

 
Rodzaj środka trwałego, w którym 
wystąpiły straty 
 

Liczba 
uszkodzonych 
środków 
trwałych[szt.] 

Gmina 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Razem  x 
8. Oświadczam, że: 

1) jestem rolnikiem/co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem 
społecznym rolników (KRUS); 

2) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)1) 

3) wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów wydawania Opinii 
Wojewody o zakresie i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych.   

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 ) ,,art. 297 §1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących 
środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia 
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.” 
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9. Oświadczam, że zamierzam / nie zamierzam ( pozostawić właściwe )  skorzystać z kredytu na 

wznowienie produkcji w Banku ……………………………………………………………… 

 
 
Miejscowość .......................................................       Data: ............................................. 
 
 
                                                                                 ………………….………........................... 

                                czytelny podpis wnioskodawcy 


