………………………………………………………..

Zarejestrowano:

miejscowość, data

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12
87 – 700 Aleksandrów Kujawski

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………

Wniosek o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym
i działach specjalnych produkcji rolnej
Ja ………………………………………… zgłaszam następujące szkody w gospodarstwie rolnym
(Imię i Nazwisko)

.........................................................................................spowodowane niekorzystnymi zjawiskami
(adres gospodarstwa)

atmosferycznymi

w 2018

SUSZĘ

roku przez

(rodzaj klęski)

Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARiMR) ………………………………………………....
TABELA 1 – uprawy rolne

L.p.

Nazwa uprawy
(wymienić wszystkie
uprawy w tym użytki
zielone – wg struktury
zasiewów w roku
szacowania strat wniosek ARiMR)

Powierzchnia
uprawy
(ha)

Szacunkowa
wysokość
straty
(%)

Dla upraw dotkniętych
klęską należy wskazać
miejscowość i nr działki

X

X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Razem

Przeznaczenie
plonu na paszę
(%)

Powierzchnia gospodarstwa rolnego:

…………………. ha

Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie (zgodnie z wnioskiem o płatności):

………….……… ha

TABELA 2 – zwierzęta gospodarskie

L.p.

Rodzaj produkcji zwierzęcej
(gatunek, grupa wiekowa)

Średnia roczna
produkcja
zwierzęca

Produkcja zwierzęca w roku
wystąpienia szkód
(z uwzględnieniem spadku
produkcji spowodowanej
padnięciem zwierząt w
wyniku wystąpienia
niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego)

Koszty
nieponiesione
w związku z
wystąpieniem
szkód w zł

Koszty
poniesione
w związku z
wystąpieniem
szkód w zł

szt.

szt.

zł

zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Razem
Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia
(właściwe zaznacz - X)
□
□

NIE
TAK

Jeżeli tak to w jakim zakresie :
(właściwe zaznacz - X)
□

□

uprawy
Nazwa

Powierzchnia ubezpieczona

zwierzęta
Nazwa

Liczba

□

budynki

□

maszyny

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb, środków trwałych wynosi:





upraw rolnych
zwierząt gospodarskich
ryb
środków trwałych

……………………………… zł
……………………………… zł
……………………………… zł
……………………………… zł

Czy rolnik posiada grunty w innych gminach
(właściwe zaznacz - X)
□
□

NIE
TAK (jeśli tak wymienić w jakich?)
…………………………………………………………………………………

We wniosku uwzględnione zostały szkody z innej gminy
(właściwe zaznacz - X)
□
□

NIE
TAK (jeśli tak wymienić z jakiej)
…………………………………………………………………………………

We wniosku uwzględnione zostały szkody z innego województwa oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę
(właściwe zaznacz - X)
□
NIE
□
TAK
oszacowane przez Komisję powołaną przez Wojewodę ………………..……………………….. z protokołu nr ………………….

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji:
(właściwe zaznacz - X)
□
□

NIE
TAK

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyliczenie wysokości obniżenia dochodu z użyciem danych opracowanych przez
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

ZAŁĄCZNIKI:
1.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

……………………………………………..
(podpis rolnika)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu oszacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu
oszacowania szkód.

…………………………………………………
(data, podpis )

