
Wniosek o szacowanie strat w uprawach 

 

Imię i nazwisko producenta rolnego......................................................... 

adres.......................................................................................................... 

adres gospodarstwa ….............................................................................. 

nr gospodarstwa …................................................................................... 

Powierzchnia gospodarstwa (zgodnie z danymi deklarowanymi do ARiMR o przyznanie płatności 

w ramach wsparcia bezpośredniego) 

 

…..................... ha 

Na terenie jakich gmin znajdują się grunty: 

 

1. Gmina ….......................  

2. Gmina ….......................  

3. Gmina …....................... 

 

Powierzchnia poszczególnych upraw w danym gospodarstwie (zgodnie z danymi deklarowanymi 

do ARiMR o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego- również grunty znajdujące 

się na terenie innych gmin): 

 

1. …................................   …............. ha  ......... % straty  uprawa na terenie gminy.................... 

2. …................................   …............. ha  ......... % straty uprawa  na terenie gminy................... 

3. …................................   …............. ha  ......... % straty uprawa  na terenie gminy................... 

4. ….................................   …............. ha  .......... % straty uprawa na terenie gminy................... 

5. ….................................  …............. ha  ........... % straty uprawa na terenie gminy................... 

6. ….................................  …............. ha  ........... % straty uprawa na terenie gminy................... 

7..….................................   …............. ha  ........... % straty uprawa na terenie gminy................... 

8. ….................................   …............. ha  ........... % straty uprawa na terenie gminy................... 

9. ….................................   …............. ha  ........... % straty uprawa na terenie gminy................... 

10. …................................   …............. ha  ........... % straty uprawa na terenie gminy................... 

 

 

Informacja o średniej rocznej produkcji towarowej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 

produkcji rolnej (z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody)- SPRZEDAŻ 

 

Rodzaj produkcji zwierzęcej  sztuki 

Bydło ogółem  

W tym: opasy  

             krowy  

             cielęta  

Trzoda chlewna  

             tuczniki  

             Prosięta/ warchlaki  

owce  

Konie rzeźne  

 

Produkcja mleka (podać ilość wyprodukowanego mleka kg/rok) …....................................... 

 



Informacje o ubezpieczeniu: 

Uprawy, jeżeli tak to w jakim zakresie: 

 

Nazwa  Powierzchnia ubezpieczona 

    

    

    

    

    

 

Zwierzęta, jeżeli tak to w jakim zakresie 

 

Nazwa  Liczba 

    

    

    

    

    

 

 

Budynki: tak/ nie,     Maszyny: tak/ nie  

 

 

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt 

gospodarskich, ryb,  środków trwałych wynosi: 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Z 2016 poz. 1137) 

 

 

 

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

data                                                                               podpis rolnika 

 


