
        ……………………, dnia…………………. 

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

……………………………………. 
Miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu) 

……………………..........................     Urząd Gminy Grodziec 
NIP 

……………………..........................     ul. Główna 17 
PESEL 

……………………..........................     62 – 580 Grodziec 
REGON 

……………………..........................  
Nr telefonu 

……………………..........................  
Nr identyfikacyjny gospodarstwa 

……………………..........................  
Położenie gospodarstwa                                                                                                       

WNIOSEK 

 
o oszacowanie strat w uprawach rolnych, które powstały w wyniku suszy w 2016 r. 

w okresie  od 11 kwietnia 2016 r.  do  nadal 
 

Należy wpisać wszystkie uprawy w gospodarstwie rolnym w 2016r. bez względu na stopień szkód.  

Uprawy, w których nie wystąpiły szkody również należy wpisać. 

Lp. Rodzaj uprawy 
Miejscowość, w której 

są uprawy 
Nr działki 

Powierzchnia 

uprawy w ha 

Stopień strat 

– utrata 

plonu (%) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 RAZEM    x 

 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………. 

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



Czy producent rolny posiada grunty rolne na terenie innych gmin?  TAK / NIE 

Jeśli tak, to w jakich? 

……………………….……… ilość ha ………………………….. 

…………………………….… ilość ha ………………………….. 

…………………………….… ilość ha ………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

1. Powierzchnia gospodarstwa ogółem ………………. ha 

W tym w gminie Grodziec (zgodnie z nakazem płatniczym) …………………… ha  

 

    - w tym grunty orne, trwałe użytki zielone, 

   plantacje wieloletnie, ………………...ha,  w tym dzierżawione ……………. ha 

-  lasy …………………………………...ha   w tym dzierżawione ……………. ha 

- nieużytki, ……………………………..ha   w tym dzierżawione ……………. ha  

- pozostałe (m.in.) zabudowania ……….ha   w tym dzierżawione ……………. ha 

 

2. Czy zawarł Pan/i umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia? TAK /  NIE 

Jeśli tak, to w jakim zakresie: 

 uprawy …………………………………………………………………………………………… 

 zwierzęta …………………………………………………………………………………………. 

 budynki …………………………………………………………………………………………… 

 maszyny ………………………………………………………………………………………….. 

3. Czy otrzymał Pan/i już odszkodowanie?   TAK /  NIE 

Jeśli tak to w jakiej wysokości …………………………………………………………………… 

4. Czy zamierza Pan/i ubiegać się o kredyt na wznowienie produkcji rolnej? TAK / NIE 

Jeśli tak, to w jakim banku ……………………………………………………………………….. 

5. Pomoc de-minimis z której korzystał Rolnik w okresie trzech ostatnich lat (proszę wymienić  

decyzje i daty wydania)…………………………………………………………………………… 

 

Produkcja zwierzęca 

Lp. Zwierzęta Ilość sztuk 
Ilość kg 

wszystkich sztuk 
1. Bydło powyżej pół roku (bez cieląt)   

2. Cielęta do pół roku   

3. Trzoda chlewna   

4. Drób (jeżeli duże hodowle)   

Razem:  X 

 

Lp. Produkcja mleka i jaj 
Ilość sztuk zwierzęcia i ilość 

produkcji 

Łącznie 

produkcja 

1. Przeciętny roczny udój mleka 

od 1 krowy w litrach 
  

2. Przeciętna roczna liczba jaj od 1 kury 

nioski w sztukach 
  

Razem:  X 

Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z. ustawą z dnia 24 ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów wydania Opinii Wojewody o zakresie i 

wysokości  szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
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.) 

 

 

…………………………………….                             …………………………………..           
              miejscowość, data                                                                       czytelny podpis rolnika 


