
 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). 

W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 

bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych). 

We wniosku należy uwzględnić także uprawy wymagające zaorania w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

 

Nieszawa, dnia ………………….. 2022r. 

 

 

Burmistrz Miasta Nieszawa  

ul. 3 Maja 2 

87-730 Nieszawa 

 

 

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: ................................................................. 

……………………………………... (inna niż Nieszawa) o powierzchni ………................ ha. 

Posiadam również grunty rolne na terenie gminy ……………………...… (inne województwo) 

położonej na terenie  województwa …………………..…… o powierzchni ….…............... ha. 

6. Powierzchnia gospodarstwa ogółem (razem z dzierżawami):..............................................ha 

- w tym użytki rolne........................................ha 

- w tym pow. zasiewów...................................ha 

- Trwałe Użytki Zielone (Ł, Ps)......................ha  

- w tym grunty dzierżawione...........................ha            

7. Nr tel…………………………................................................................................................ 

 

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym 

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.  

 

UWAGA! 

Należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie w roku szacowania gospodarstwo własne 

i/lub dzierżawione), niezależnie od poziomu szkód. W przypadku braku szkód w danych 

uprawach, włącznie z planowanymi uprawami jarymi należy je również uwzględnić w tabeli nr 

1 w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie nr 4, a w kolumnie nr 5 wpisać 

0%.  

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach należy wymienić poszczególne uprawy 

położone na terenie wszystkich gmin. 



 

 

Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (należy podać wszystkie uprawy w 

       gospodarstwie). 

 

 

L.p. Nazwa uprawy 

(proszę wpisać wszystkie 

uprawy w gospodarstwie 

nawet te, gdzie szkoda 
nie wystąpiła- jak do 

dopłat bezpośrednich) 

Gmina (miejsce 

położenia) 
Powierzchnia 

uprawy  [ha] 

(zgodnie z wnioskiem 

do ARiMR) 

Szacunkowy 

% strat na 1 

ha  

(max. 50%) 

Przeznaczony 

% na paszę 

dla zwierząt  

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

            RAZEM:   x x 

 

Oświadczam, że: 

1) jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego/działu specjalnego produkcji rolnej 

o powierzchni ogółem …………………….   ha, w tym:  

• użytków rolnych  ...............................ha;   

• pozostałych gruntów (odłogowanych, zajętych pod zabudowę, 

nieużytków). ………….. ha;  

• jestem/nie jestem1 dzierżawcą użytków rolnych o 

powierzchni ............................. ha;  

2) ogółem użytkuję powierzchnię użytków rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty 

ARiMR) - …………………………………………ha; 

3) przed dniem powstania szkód zawarłem/nie zawarłem1  umowę ubezpieczenia upraw 

rolnych lub umowę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich obejmującą ochroną 

ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk 

i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich. Jeżeli tak to w jakim 

zakresie i od jakich ryzyk: …................................................................................................. 

…............................................................................................................................................ 

4) Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych 

wynosi  .............................. zł (podać kwotę, jeśli jest znana na dzień złożenia wniosku). 

5) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 

 
1  właściwe podkreślić 



 

 

6) 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 2015 r. poz. 

2135, z późn. zm.) w celu sporządzenia protokołu potwierdzającego poniesione straty  

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

 

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

 

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

 

POUCZENIE 

 

Niniejszy wniosek należy traktować jako wstępny. 

 

W przypadku uruchomienia pomocy rządowej i opublikowania wytycznych dla komisji 

szacujących straty, niniejszy wniosek będzie podlegał uzupełnieniu. 

 

W przypadku braku pomocy rządowej wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 

 
 

 

 

 

 


