Załącznik nr 2 do procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez
niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Wzór
WNIOSEK
O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU
NIEKORZYSTNEGO
ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE
Urzędu Gminy w ...........................
1. Wnioskodawca:...................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ...........................................................................................
3. PESEL: 
4. NIP: 
5. Numer ewidencyjny gospodarstwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ..................................
6. Numer telefonu kontaktowego.........................................................................
Zwracam się z wnioskiem1) o oszacowanie szkód powstałych w moim
gospodarstwie w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego2):
1) suszy

3) gradu

5) deszczu nawalnego

7) ujemnych skutków przezimowania 
9) przymrozków wiosennych


2) powodzi
4) huraganu
6) pioruna
8) obsunięcia się ziemi
10) lawiny







co miało miejsce:
a) w dniu   
b) w okresie od dnia    do dnia   

1

wiosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w terminie 10
dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w przypadku wystąpienia szkód w
gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na
terenie, których wystąpiły szkody
2
właściwe zaznaczyć
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Szkody powstały w:
 Uprawach rolnych (utracony plon) tj.:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 Zwierzętach gospodarskich (należy podać wszystkie zwierzęta utrzymywane w
roku szacowania, niezależnie od poziomu strat z określeniem wieku i wagi zwierząt
oraz określeniem, które zwierzęta w stadzie stanowią stado podstawowe, a które
towarowe)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 Środkach trwałych
(np. plantacje wieloletnie, drzewa owocowe,
maszyny, budynki) tj.:
…………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………...…
 Budynkach mieszkalnych
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....……

OŚWIADCZENIE ROLNIKA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE
ROLNYM I WYSTĄPIENIU SZKÓD

Oświadczam, że w ……… roku:
a) posiadam własne gospodarstwo rolne o pow. ............................ ha, w tym:
na terenie gminy ................................,……...ha w której wystąpiły szkody tak  nie 
na terenie gminy ..............................., ……...ha, w której wystąpiły szkody tak  nie 
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na terenie gminy .............................., …........ha, w której wystąpiły szkody tak  nie 
b) ponadto dzierżawię w ….…... roku łącznie..................….ha gruntów w tym:
na terenie
gmin:
na terenie gminy ........................., .................ha w której wystąpiły szkody tak  nie 
na terenie gminy ........................., .................ha, w której wystąpiły szkody tak  nie 
c) posiadam powierzchnie gruntów odłogowanych i nieużytkowanych rolniczo
w gospodarstwie ………ha (ogółem)

d) prowadzę w gospodarstwie:
- wyłącznie produkcję roślinną, – tak  nie 
- wyłącznie produkcję zwierzęcą, – tak  nie 
- produkcję roślinną i zwierzęcą, – tak  nie 
Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ
nieczytelne dane mogą uniemożliwić uzyskanie pomocy.
Brak wypełnienia wszystkich danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku
z przyczyn formalnych i wniosek zostanie zwrócony.
1) Niniejszym 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.
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zm.) w celu sporządzenia protokołu potwierdzającego poniesione straty w
wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Jednocześnie oświadczam, że 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.).,,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.”

Miejscowość , data..................................................
Podpis właściciela gospodarstwa
………………………………

