
Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności 
obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych oraz kserokopie 
umowy ewentualnej dzierżawy gruntów.

, dnia

(imię i nazwisko rolnika)

(adres)

(nr telefonu)

(PESEL)

(NIP) REGON

Numer Identyfikacji Gospodarstwa

Urząd Gminy w Lądku 
ul. Rynek 26 
62-406 Lądek

Zespól Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o oszacowanie wielkości strat powstałych w uprawach rolnych 

w wyniku klęski spowodowanej suszą w gospodarstwie położonym w miejscowości 

.............................. ......... którego właścicielem/dzierżawcąjest.........................................

Produkcja roślinna

Lp.
Rodzaj uprawy 
(wykazać całość 
upraw w 2015 r.)

Powierzchnia 
uprawy w ha

Klasa
gleby

%
zniszczenia

Miejscowość 
położenia uprawy, Nr 
ewidencyjny działki, 
obręb (tylko grunty 

zlokalizowane na 
terenie Gminy Lądek)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



13.
14.
15.

*

16.
17.

Razem

Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej na terenie gm. Lądek którego

właścicielem/ dzierżawcą jest..................................................prowadzona jest towarowa produkcja

zwierzęca? (jeśli Tak proszę o wypełnienie poniższej tabeli)

Lp. Nazwa gatunku 
zwierzęcia (wszystkie)

Liczba zwierząt 
przed wystąpieniem  

szkody 
(szt.)

Liczba zwierząt padłych lub 
poddanych ubojowi w wyniku 

wystąpienia niekorzystnego 
zjawiska (szt.)

2.
3. t

4.
5.

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

Jeśli tak, to w jakich?

.......................................... ilość w h a : ................................................................................

.......................................... ilość w h a : ................................................................................

.......................................... ilość w ha: ..................................................................................

Swiadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie 

nieprawdziwych danych przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5 — oświadczam, że:

Powierzchnia gospodarstwa ogółem w ynosi...................................................... ha,

w gminie Lądek

grunty ome, trwałe użytki zielone, plantacje w ieloletnie....................ha w tym dzierżawione...........ha

lasy:.........................ha w tym dzierżawione.................... ha

nieużytki:.................... ha w tym dzierżawione.................. ha

pozostałe ( m.in. zabudowanie)................ ha w tym dzierżawione............ha

Powierzchnią gruntów dzierżawionych należy podać zgodnie z posiadanymi wieloletnimi 

(aktualnymi co najmniej do 2015r.) pisemnymi umowami dzierżawy. Kserokopie takich umów 

obowiązkowo dołączyć do wniosku.

Zawarłem/ nie zawarłem* umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych 

od ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych.



Jeśli tak, to w jakim zakresie: uprawy........................................

zwierzęta...................................

budynki.....................................

maszyny...................................

Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie NIE TAK*

w jakiej wysokości:.................................................................................................

Oświadczam, że zamierzam skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji: NIE TAK*

w banku.................................................................................
(nazwa i siedziba banku)

* niepotrzebne skreślić

/podpis/



Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu złożenia wniosku o oszacowanie wielkości strat 
powstałych w uprawach rolnych, zboża podane we wniosku zostały skoszone.


