URZĄD GMINY TUŁOWICE
UL. SZKOLNA 1
49-130 TUŁOWICE

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:
.................................................o powierzchni………ha.
Posiadam również grunty rolne na terenie gminy ……………………...…położonej na terenie
województwa…………………..……o powierzchni….….ha
6. PESEL: fffffffffff

7. Nr tel ……………………………...

8. W bieżącym roku produkcyjnym dokonano/niedokonano oszacowania szkód
w gospodarstwie rolnym wynikającym z działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( suszy), co miało miejsce :
a) w dniu ff

ff ffff
b) w okresie od dnia ff ff ffff do dnia ff ff ffff
Celem:

- ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR
na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej;
- potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR;
- ubiegania się o inną formę pomocy (obowiązuje w przypadku uruchomienia Programu
Rządowego).
Szkody powstały w :
1) uprawach

•

2) zwierzętach

•

3) środkach trwałych

•

Na terenie gmin/y:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

-2Szczegółowy wykaz produkcji rolnej w gospodarstwie ( wszystkie użytki rolne)
Lp

Nazwa uprawy

Powierzchnia

Szacunkowy % strat

Gmina

całkowita

Rodzaj uprawy dotkniętej suszą
Lp

Nazwa uprawy dotkniętej suszą

Powierzchnia
całkowita

Szacunkowy % strat

Gmina

-3Lp

Nazwa

Uzyskany
plon w 2015
r. (dt)

Prognozowany

Uzyskana lub

plon w 2015r

prognozowana

dotkniętej

z 1 ha uprawy

cena sprzedaży

suszą

(dt

w 2015 r.

uprawy

Uzyskany lub
Prognozowany
przychód w 2015
roku
( zł)/dt)

Koszty
nieponiesione w
związku z
wystąpieniem
szkód
( zł)

Koszty poniesione
z powodu
niezebrania plonów
( zł)

(zł/dt)

Lp

Nazwa uprawy dotkniętej suszą

Średni roczny przychód dla wyszczególnionych upraw z 3 ostatnich lat lub z
3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok wystąpienia szkody z
pominięciem roku o najniższym i najwyższym przychodzie (zł/ha)

-4Produkcja zwierzęca
Lp
Nazwa gatunku zwierząt gospodarskich

Lp

Nazwa gatunku
zwierząt
gospodarskich

Lp

Rzeczywista
lub
prognozowana
liczba
zwierząt w
roku szkody
przed jej
wystąpieniem
(szt)

Rzeczywista lub
prognozowana liczba
zwierząt w roku szkody
przed jej wystąpieniem
( szt)

Liczba zwierząt
padłych lub
poddanych
ubojowi z
konieczności w
wyniku
niekorzyst-nego
zjawiska
(szt)

Nazwa gatunku zwierząt gospodarskich

Prognozowana
wydajność w
roku
wystąpienia
szkody
( szt, kg, tys. l.
na 1 sztukę .)

Średnia roczna
wydajność z 3
ostatnich lat lub z 3
lat w okresie 5-letnim
poprzedzającym rok
wystąpienia szkody z
pominięciem roku o
najniższej i
najwyższej produkcji
( kg/ szt, tys. l. na 1
sztukę )

Liczba zwierząt padłych
lub poddanych ubojowi
z konieczności w
wyniku niekorzystnego
zjawiska ( szt )

Prognozowana
produkcja w roku
wystąpienia
szkody
( kg,tys.l, szt.)

Gmina

Uzyskana lub
prognozowana
cena sprzedaży w
2015 roku
(zł,kg, tys.l.,szt. )

Średnia roczna
produkcja z ostatnich
3 lat lub z 3 lat w
okresie 5-letnim
poprzedzającym rok
wystąpienia szkody z
pominięciem roku o
najniższej i
najwyższej produkcji
( kg/tys. l. , szt)

Uzyskany lub
Prognozowany
przychód w 2015
roku
( zł))

Średni przychód z 3
ostatnich lat lub z 3 lat
w okresie 5 –letnim
poprzedzającym rok
wystąpienia szkody z
pominięciem roku o
najniższej i najwyższej
produkcji (zł))

Straty w środkach trwałych gospodarstwa
Rodzaj budynku, maszyny lub gatunku
roślin wieloletnich,
w których wystąpiły szkody

Liczba budynków, maszyn lub roślin
wieloletnich, w których wystąpiły
szkody(szt)

…………………………………..
Miejscowość data

Wysokość szkód
(zł)

………………………………..
Czytelny podpis wnioskodawcy

