
Ozimek, dnia ………………… 
 

 
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 

ul. ks. Dzier żona 4b 

46-040 Ozimek 

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 

1.  Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………………………........ 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: …………………...……………………….......... …………………........ 

3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (jeżeli został nadany): 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Tel. Kontaktowy: ………………………………………………. 
 
 

Zwracam si ę z wnioskiem  o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego   (właściwe zaznaczyć): 

1) suszy �   6) powodzi   � 
2) gradu �   7) huraganu   � 
3) deszczu nawalnego �   8) pioruna   � 
4) ujemnych skutków przezimowania �   9) obsunięcia się ziemi � 
5) przymrozków wiosennych �   10) lawiny   � 
 

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

Celem : 
� ubiegania si ę o preferencyjny kredyt z dopłat ą do oprocentowania ze środków ARiMR  
    na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej; 
� potwierdzenia działania siły wy ższej – dla potrzeb ARiMR; 
� ubiegania si ę o inn ą form ę pomocy (obowi ązuje w przypadku uruchomienia Programu    
    Rządowego). 

 

Szkody powstały w :   

1) uprawach    � 2) zwierzętach   �      3) środkach trwałych   � 

na terenie gmin/y:………………………………………………………………………………. 

 

1. Średni plon w gospodarstwie ustalono na podstawie: 
ksiąg rachunkowych; 
 

2. innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów (jakie) 
………………………………………………………………………………………….. 
danych IERiGŻ (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu 
Badawczego) 

 
2. Czy producent rolny zawarł umow ę obowi ązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia  

(właściwe zaznaczyć) 

  tak      nie 
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Jeśli tak  to w jakim zakresie (właściwe zaznaczyć): 

 uprawy,     zwierzęta,    budynki,     maszyny  
 
Nazwa upraw Powierzchnia upraw 

ubezpieczonych 
 Nazwa zwierząt Liczba zwierząt 

ubezpieczonych 
         

         

         

         

         

 
 
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczen ia wynosi: 
upraw rolnych …………………………………………………….….zł 
zwierząt gospodarskich …………………………………………….zł 
ryb……………………………………………………………………..zł 
budynki ………………………………………….……………………zł 
maszyny ……………………………………………………………...zł 
 
 

Oświadczam, że: 

1)  prowadzę gospodarstwo rolne / dział specjalny produkcji rolnej o powierzchni ogółem  

………………………………………   ha.  

 

2) Całkowita powierzchnia upraw rolnych (zgodnie z wnioskiem o dopłaty ARiMR, o ile został złożony, bez 

uwzgl ędnienia ugorów, odłogów, czy nieu żytków ) wynosi - ……………………………………………ha, w tym: 

 

powierzchnia upraw rolnych w dniu wyst ąpienia szkody z wył ączeniem ł ąk i pastwisk - ………………..…ha; 

 

powierzchnia upraw rolnych w dniu wyst ąpienia szkody z wył ączeniem u żytków zielonych (UZ)- ….......…ha: 

 

powierzchnia ugorów, odłogów czy nieu żytków - ………………………………….ha: 

 

3)  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy i 

złożenie fałszywych oświadczeń (DZ.U. z 2018r., poz. 1600). 

 

4)  wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celu sporządzenia 

protokołu potwierdzającego poniesione straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

 

Posiadam grunty rolne  równie ż na terenie innych gmin: 
 
Gmina .................................................o powierzchni……………….……….ha. 
 
Gmina ………………………………… o powierzchni ……………….…….…ha 

 
 

Miejscowość i data: ....................................................... 

 

Czytelny podpis producenta rolnego: ..................................................................................... 
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Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie w roku szacowania (gospodarstwo własne i/lub 
dzierżawione), niezależnie od poziomu szkód. Każdą powierzchnię uszkodzoną należy wykazać oddzielnie wg pola 
uprawowego. W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją również uwzględnić w kolumnie nr 2, podać 
powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, a w kolumnie nr 4 wpisać 0%; 
 
Należy wymienić uszkodzone środki trwałe spo śród : budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, drzewa  
i  krzewy; w przypadku drzew i krzewów należy podać wiek nasadzeń. Nie dotyczy budynków mieszkalnych; 
 
Dzierżawa w okresie wieloletnim – umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i trwająca co najmniej do 
końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób niebudzący wątpliwości 
określać datę jej zawarcia i czas jej trwania 
 

 

Tabela 1 

 

Dla potrzeb protokołu szacowania szkód ka żde pole uprawowe danej ro śliny, w której wyst ąpiły szkody nale ży 

wpisa ć jako oddzieln ą pozycj ę. Pozostałe pola które nie uległy uszkodzeniu nale ży wpisa ć łącznie jako jedn ą 

pozycj ę.  

  

Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji (wszystkie użytki rolne, nieu żytki, itp.) 

Lp. Nazwa uprawy  

Nr dział ek 
ewidencyjnych  

Powierzchnia 
całkowita 

prowadzonych 
upraw [ha]  

Szacunkowy  
%  strat (wg 

rolnika 
UWAGI  

1. 2.  3. 4. 5. 

I. Użytki zielone     

1. Łąki     

2. Pastwiska     

3. Trawy na GO     

      

      

      

      

II. Zboża jare     

1. Pszenica     

2. Jęczmień     

3. Owies     

4. Pszenżyto     

5. 
Mieszanka zbożowa 
(jaka) 

 
  

 

6.      

7.      

      

      

      

III. Zboża ozime     

1. Pszenica     

2. Pszenżyto     

3. Jęczmień     

4. Żyto     

5.      

6.      
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IV. Okopowe     

1. Ziemniaki     

2. Buraki pastewne     

3. Buraki cukrowe     

4.      

5.      

V. Uprawy sadownicze      

1. Jabłonie     

2.      

      

3.      

VI Oleiste     

1. Rzepak ozimy     

2.      

VII Rośliny pastewne     

1. Koniczyna na zielonkę     

2. Kukurydza na zielonkę     

3.      

     

VIII Inne uprawy      

Kukurydza na ziarno     

      

IX Plantacje owoców 
miękkich              

 
  

 

1. Truskawka     

2.      

3.      

4.      

X Uprawy pod foli ą     

1.      

2.      

XI. 
Pozostałe 
uprawy/u żytki 
rolne/ugory 

 
  

 

1.      

2.      

Razem   x x 
 
 
 

 
1. Koszty nieponiesione w zwi ązku z wyst ąpieniem szkód [zł]: 

………………………………………………………………………………………………….. 
2. Koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku szkody [zł]: 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Tabela 2 
Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierz ąt (stan z pocz ątku roku kalendarzowego) 
 

PRODUKCJA ZWIERZĘCA 
 

Rodzaj i ilo ść zwierz ąt w gospodarstwie ( średnia roczna produkcja): 
NAZWA ILOŚĆ [szt.]  ILOŚĆ UTRACONA 

[szt.]  
Byki do opasu, wolec 2-letnie i starszy 
 

  

Jałówki do opasu 2 letnie i starsze 
 

  

Byczki od 1 do 2 lat 
 

  

Jałówki od 1 do 2 lat 
 

  

Cielęta od 6 miesiąca do 1 roku 
 

  

Cielęta do opasu poniżej 6 miesiąca 
 

  

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej 
 

  

Warchlaki do opasu o wadze od 20 kg do 50 kg 
 

  

Prosięta od 1 maciory 
 

  

Krowy mleczne 
 

  

 
 

  

 
3. Wysokość szkód w produkcji zwierzęcej: 

 
- Koszty nieponiesione w związku z wystąpieniem szkód (zł): ……………………………………. 

 
- Koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku szkody (zł): ……………………… 
 
 

SZKODY W ŚRODKACH TRWAŁYCH: 
 

Wykaz uszkodzonych środków trwałych 

 

Lp. 

 
Rodzaj środka trwałego, w którym 

wyst ąpiły straty  

 

Liczba 
uszkodzonych 
środków 

trwałych [szt.] 

Cena sztuki  

1. 2. 3. 4. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Razem  x 

 
................................................................... 
Data i czytelny podpis producenta rolnego 

 
Załącznik (zalecany): ksero aktualnego wniosku obszarowego z 2019r.  
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