
        ……………………, dnia…………………. 

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

    

……………………………………. 
Miejsce zamieszkania  

 

…………………………………….  
Nr telefonu 

 

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

 

…………………………………….  

Adres gospodarstwa                                                           WNIOSEK 

 
o oszacowanie strat w uprawach rolnych, które powstały w wyniku suszy w 2019 r. 

 

UWAGA! Należy wpisać wszystkie uprawy w gospodarstwie rolnym w 2019r. bez względu na stopień szkód.  

Uprawy, w których nie wystąpiły szkody również należy wpisać. 

Rodzaj uprawy Numery działek Obręb 

Łączna 

powierzchnia 

uprawy w ha 

Stopień 

strat – 

utrata 

plonu 

(%)* 

     

RAZEM x x  x 

   * pole niewymagane 

 

 



Powierzchnia gospodarstwa rolnego ogółem : ………………….ha 

 

Posiadam grunty rolne na terenie innych gmin:   

�  NIE �  TAK  

Jeśli tak, to w jakich? 

Gmina………………….pow….…..ha, Gmina………………pow…….ha, Gmina……………pow….. ha  

Zawarłem/am umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia:  

�  NIE �  TAK  

Jeśli tak, to w jakim zakresie? 

�  uprawy (podać nazwy upraw i powierzchnie) 

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

�  zwierzęta (podać nazwy i liczbę) 

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

 �  budynki 

 �  maszyny  

Otrzymałem/am już odszkodowanie: 

�  NIE �  TAK (jeśli tak, to podać kwotę i tytuł ubezpieczenia)…………………………………………. 

Produkcja zwierzęca (sprzedaż) 

 

Zwierzęta 
Ilość 

sztuk 
Zwierzęta 

Ilość 

sztuk 

Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze 

Jałówki do opasu 2-letnie i starsze 

Byczki od 1 do 2 lat 

Jałówki od 1 do 2 lat 

Cielęta od 6 mies. do 1 roku 

Cielęta do opasu poniżej 6 mies. 

Owce 1 roczne i starsze 

Jagnięta 

 

Koźlęta 

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej 

Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg 

Prosięta od 1 maciory 

Brojlery kurze 2 tyg. i starsze 

Gęsi młode 

Kaczki młode 

Indyki młode 

 

 

 

Produkty pochodzenia zwierzęcego 
 Ilość sztuk 

zwierząt  

Mleko krowie 

Mleko owcze 

Jaja wylęgowe kurze 

Jaja wylęgowe pozostałe 

Jaja konsumpcyjne kurze 

Wełna surowa i przetworzona owcza 

Miód pszczeli 

Pozostałe produkty pszczelarskie  

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 016 r. poz. 922 ze 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. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) 

 

 

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

Uwagi: 


