…………………………………………..

..........................., dnia ...........................................

(imię i nazwisko)

……………………………………..……
(adres zamieszkania)

…………………………………………..
(nr telefonu)

Do Urzędu Miejskiego w Dąbiu

WNIOSEK
o oszacowanie strat spowodowanych klęską ………………………………. w 2018 r.
w moim gospodarstwie rolnym
Numer Identyfikacyjny Producenta Rolnego: ……………………………………………..…….…..….….
Powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy Dąbie (w ha)
Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym
(zgodnie z wnioskiem o płatność do ARiMR) w tym:
powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód
(z wyłączeniem łąk i pastwisk)
powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku
(np. ugór)

……………… % ogólnej
pow. upraw

powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem
Powierzchnia gospodarstwa rolnego

Powierzchnia gospodarstwa na terenie innych gmin (w ha) tj.…………………………...….:
Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym
(zgodnie z wnioskiem o płatność do ARiMR) w tym:
powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód
(z wyłączeniem łąk i pastwisk)
powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku
(np. ugór)

……………… % ogólnej
pow. upraw

powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem
Powierzchnia gospodarstwa rolnego

Proszę o oszacowanie przez gminną komisję strat powstałych w wyniku klęski
……………………………….. w 2018 r. w gospodarstwie.
Produkcja roślinna:
Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj uprawy (wykazać
wszystkie uprawy na 2018 r.)

Powierzchnia
upraw w roku
wystąpienia
klęski
(ha)

Stopień
szkód –
utrata
plonu
w%

Miejsce położenia
(miejscowość/gmina)

4.
5.
6.
7.
8.
Razem:
Towarowa produkcja zwierzęca:
Lp.

Nazwa gatunku zwierzęcia/produktu
w gospodarstwie rolnym (wszystkie)

Średnia roczna wydajność z 3 ostatnich lat lub z 3 lat
w okresie 5-letnim

1.
2.
3.
4.

Środki trwałe
Lp. Rodzaj budynków i budowli służących do
produkcji rolnej - opis szkody

Wysokość szkód w zł

1.
2.
3.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia?
TAK* NIE*
jeśli tak, to w jakim zakresie: uprawy (pow.) ...........................................................................................
zwierzęta (liczba) .................................................................................................................................................
budynki (TAK/NIE) ..............................................................................
maszyny (TAK/NIE) .............................................................................
Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie? TAK* NIE*
Jeśli tak, to w jakiej wysokości? .................................................................................................
Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie
produkcji
TAK* NIE* w banku ……………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) dla celów sporządzenia protokołu
strat i wysokości szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

...................................................................
(podpis)

