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Urząd Miejski w Słubicach 

…………………, dnia …………… 

 

Urząd Miejski 

 w Słubicach 
 

WNIOSEK O OSZACOWANIE 

SZKÓD SUSZA 

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko/ nazwa firmy) : ...................................................................................................  

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

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

3. PESEL: ................................................................  

4. NIP ......................................................................  

5. REGON .............................................................. .. 

6. Numer ewidencyjny gospodarstwa w ARiMR ……………………………….. 

7. Numer telefonu kontaktowego............................. …. 

8. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:  

Niekorzystne zjawisko atmosferyczne miało miejsce: 

a) w dniu ………………………….. 

b) w okresie od dnia …………………………. do dnia ………………………….. 

 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 w uprawach powstały na terenie gmin/y: ........................................ w miejscowości ..........................  
 

Lp. Nazwa uszkodzonej uprawy* Nr działki i powierzchnia 

prowadzonych upraw [ha] 

% Strat Gmina** 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Razem  
* Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w roku szacowania, niezależnie od poziomu szkód. 
W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, 
a w kolumnie nr 4 wpisać 0%. 
** Należy podać miejsce położenia. 

 
Stan pogłowia zwierząt w szt.: 

L.p 
Rodzaj zwierząt 

gospodarskich stada 
podstawowego 

Liczba zwierząt  
w szt. 

Numer identyfikacyjny  
zwierzęcia lun numer stada 
(dotyczy zwierząt objętych 

systemem IRZ) 

1. Krowy mleczne   

2. Cielęta do opasu poniżej 6 
miesięcy  

  

3. Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku   

4. Jałówki od 1 do 2 lat   

5. Byczki od 1 do 2 lat   

6. Byki do opasu, wolce 2-letnie  
i starsze 

  

7. Owce 1-roczne i starsze   

8. Jagnięta   

9. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   

10. Warchlaki 20-50 kg   
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11. Prosięta od 1 maciory (szt.)   

12.    

13.     

 
Oświadczam, że: 

1) jestem właścicielem  gospodarstwa  rolnego/działu specjalnego  produkcji rolnej
1
': 

o powierzchni użytków rolnych ................................................................ ha; 

2) jestem dzierżawcą użytków rolnych: tak/nie
1
' o powierzchni ................................................. ha; 

3) jestem ubezpieczony w KRUS tak/nie
1)

; 

4) zawarłem umowę ubezpieczeniową tak/nie
1)

; 

jeżeli tak to w jakim zakresie: upraw .........................................................................................  

zwierząt    

budynków 

maszyn 

5) Nazwa banku, w którym rolnik ubiegać się będzie o kredyt ..........................................................................  

 1) niepotrzebne skreślić 

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane mogą 
uniemożliwić uzyskanie pomocy. Brak wypełnienia wszystkich danych będzie skutkował odrzuceniem 
wniosku z przyczyn formalnych i wniosek zostanie zwrócony. 
Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu 
informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego. 

 

Niniejszym 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 2016 r., poz. 922) przez Urząd Miejski 
w Słubicach, do sporządzenia protokołu oraz Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wlkp., w szczególności w celu potwierdzenia szkód na protokole 
powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jeżeli wynoszą 
powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. 
  
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 2016 r., poz. 1137, ze zm.).  

 

 

 

Czytelny podpis producenta rolnego: 

 

………………………………………. 

 


