
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca:  
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………… 

 

Wniosek o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym                 

i działach specjalnych produkcji rolnej 
 

Ja niżej podpisany ……………………………………………...……... zgłaszam następujące szkody  
                                                                                         (imię i nazwisko) 
w gospodarstwie rolnym …………………………..............................................................................  

(adres gospodarstwa) 
spowodowane  niekorzystnymi  zjawiskami  atmosferycznymi - suszy, które wystąpiły w  

dniu ……………………..  roku. (Protokół całkowity sporządza gmina odpowiednia ze względu 

na położenie gospodarstwa.) 

Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARiMR) ……………………………………………….... 
 

TABELA 1 – uprawy rolne  

Lp. 

Nazwa uprawy                      

(wymienić wszystkie uprawy w 

całym gospodarstwie rolnym, 

osobno dla każdej z działek, 
niezależnie od poziomu szkód, 

zgodnie z wnioskiem o płatności 

obszarowe) 

Powierzchnia 

upraw w roku,                          

w którym 

wystąpiły szkody  

(ha) 

Wysokość  

strat (%) 

Czy dana 

uprawa została 

zlikwidowana 

(przeorana) 

Miejscowość i nr ewid. 

Działki (należy podać 

również działki 

zlokalizowane w innych 

gminach) 

% produkcji 

roślinnej 

przeznaczonej 

na paszę dla 

zwierząt 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       

Razem  X X X X 

 

Data wpływu do Urzędu Gminy  
……………………………………………………….. 

miejscowość, data   
Wójt Gminy Bądkowo 

ul. Włocławska 82 

87 – 704 Bądkowo 



 

Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach 

wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony) wynosi  ………………… ha w tym powierzchnia 

- upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk) …………………… ha 

- powierzchnia, z której nie jest uzyskiwany plon w danym 

roku                 ……………………. ha 

- powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem wynosi ………………… ha, tj. …………  % ogólnej 

powierzchni upraw w roku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego          ………………….. ha 

TABELA 2 – zwierzęta gospodarskie 

Lp. 
Nazwa gatunku zwierzęcia w gospodarstwie 

rolnym 

Produkcja zwierzęca towarowa – ilość sprzedanych sztuk 

w poszczególnych latach 
2017 2018 2019 

1. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej    

2. Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg    

3. Prosięta od 1 maciory    

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

5. Jałówki do opasu 2-letnie i starsze    

6. Byczki od 1 do 2 lat    

7. Jałówki od 1 do 2 lat    

8. Cielęta od 6 mies. do 1 roku    

9. Cielęta do opasu poniżej 6 mies.    

10. Konie    

11.  Drób (Jaki?)    

12. Mleko (w tys. litrów)    

13. (inne)    

14.     

15.     
 

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK / NIE 

Uprawy: 
Nazwa Powierzchnia ubezpieczona (ha) 

  

  

  

  

  

  

  

 

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

budynki…………………………………………………………………………… 

maszyny…………………………………………………………………………… 

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia: 

Uprawy:……………..……..   zwierzęta:………….………. 

Budynki:…………..…….…   maszyny:………..…………. 

Koszty poniesione z tytułu niezebrania  plonów …………………………………zł. (załącznik 1) 

Czy rolnik posiada grunty w innych gminach: TAK / NIE (jeśli tak, to w 



 

jakich)* …………………………………………………………………………………………….……..

…….. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik 1 – Oświadczenie 

2. Załącznik 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

3. W przypadku gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy. 

 

 

 

*  Informacja 

1. O powołanie komisji do Wojewody występuje Wójt Gminy po rozpoznaniu zakresu szkód, a także 

na podstawie informacji zawartych w pisemnych wnioskach producentów rolnych złożonych w 

Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie gruntów. 

2. W przypadku posiadania przez rolnika gruntów na obszarze kilku gmin, komisje powołane 

przez wojewodę dokonują oszacowania szkód w swoim zasięgu terytorialnym. Protokół całkowity, 

będący podsumowaniem poszczególnych średnich wartości i obliczeniem całości szkód – sporządza 

komisja gminna powołana przez Wojewodę właściwa ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnika, 

na podstawie protokołów indywidualnych cząstkowych, sporządzonych przez komisje w innych 

gminach. (Wniosek o szacowanie szkód w gminie odpowiedniej ze względu na siedzibę 

gospodarstwa powinien zawierać spis wszystkich upraw podanych we wniosku o płatności 

bezpośrednie składanym do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.) 

3. Przy szacowaniu szkód należy podać całość produkcji rolnej w gospodarstwie, zarówno roślinnej, 

jak i zwierzęcej. 

4. Do szacowania strat w uprawach przyjmuje się, że minimalna powierzchnia uprawy nie może być 

mniejsza niż 0,1 ha jednolitej uprawy. 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

                    (podpis rolnika) 

 

 



 

Załącznik nr 1 do wniosku o oszacowanie szkód powstałych  
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  

 

Bądkowo dn,……………………………… 

 

……………………………………….. 
                           (imię i nazwisko) 

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

……………………………………….. 
                          (c.d. adres) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż koszty poniesione z powodu nie zebrania plonów w wyniku szkód powstałych w 

uprawach, spowodowanych przez suszę w 2019 roku, w moim gospodarstwie rolnym 

wyniosły .............................................zł z przeznaczeniem 

na*:........................................................................ 

 

 

* koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód np. koszty związane z zakupem 

sadzonek truskawek lub innych roślin o okresie użytkowania 2-5 lat oraz pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego 

bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanym szkodami powstałymi w wyniku suszy, ilość 

nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz nie wyprodukowanych w gospodarstwie, w związku z 

wystąpieniem suszy, wynikające z danych rachunkowych innej ewidencji lub dokumentów będących w 

posiadaniu producenta rolnego.  
 

 

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. 2018 poz. 1600 ze zm.). 
 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

                    (podpis rolnika) 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do wniosku o oszacowanie szkód powstałych  
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  

 

Bądkowo dn,……………………………… 

 

……………………………………….. 
                           (imię i nazwisko) 

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

……………………………………….. 
                          (c.d. adres) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

                    (podpis rolnika) 

 

 


