………………………………………………..

…………………………………

Imię i Nazwisko

Miejscowość, data

…………………………………………………
Adres zamieszkania

…………………………………………………
Adres zamieszkania

…………………………………………………
Nr telefonu

Urząd Gminy w Irządzach
Proszę o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w niżej wymienionych uprawach :

L.p. Rodzaj uprawy
(wykazać wszystkie
uprawy w 2019 r.
zgodnie z wnioskiem o
płatności składanym do
ARiMR)

Powierzchnia
(ha) – zgodnie
z wnioskiem
obszarowym

Stopień
szkód-utrata
plonu w (%)

Miejsce położenia
(Nr działki,
miejscowość)

Proszę o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w niżej wymienionych uprawach :
Powierzchnia ogół…………………………. ha w tym użytki rolne…………………..ha.

1.

Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, na terenie gminy Irządze
prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca?
TAK
NIE

( jeżeli TAK - proszę podać ilość sztuk w poszczególnych grupach wiekowych)

2. Czy producent rolny posiada grunty rolne na ternie innych gmin?
TAK
NIE
Jeśli tak to w jakich?
………………………………………………………….. ilość ha ……………………………
………………………………………………………….. ilość ha ……………………………
…………………………………………………………. Ilość ha ……………………………
3.

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia ?
TAK
NIE
Jeśli tak, to w jakim zakresie
- uprawy …………………………………………………………………………………………………
- zwierzęta …………………………………………………………………………………………………
- budynki …………………………………………………………………………………………………
- maszyny …………………………………………………………………………………………………

4. Czy producent otrzymał już odszkodowanie?
TAK
NIE
Jeśli tak, to w jakiej wysokości ? …………………………………………………………………………………………………

5. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji
TAK
NIE
w banku ………………………………………………………………………………….
Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane mogą uniemożliwić
uzyskanie pomocy.
Brak wypełnienia wszystkich danych (łącznie z danymi w tabelach) lub brak przedłożenia kopii wniosku o
płatności w ramach wsparcia bezpośredniego składanego do ARiMR w roku klęski lub wydruku z Systemu
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, na dzień wystąpienia klęski, będzie skutkował pozostawieniem wniosku
bez rozpatrzenia (dotyczy rolników korzystających z ww. formy pomocy lub utrzymujących bydło, owce, kozy
lub świnie).
Przedkładam poniższe załączniki:
1) Kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia
klęski,
2) Wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.,
3) Mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem
uszkodzonych upraw.

Niniejszym, w celu sporządzenia protokołu oszacowania wysokości i zakresu szkód, wyrażam zgodę na
przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, wyszczególnionych w punktach 1 do 8 niniejszego
wniosku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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 (Dz. Urz. UE L 119).
Podając numer telefonu wyrażam również zgodę na przetwarzanie w ww. celu tego numeru:
………………………………………………….
(numer telefonu)
Przyjmuję do wiadomości, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077), cyt.: „Art. 297 § 1
Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Miejscowość ……………………………………
Data: ..............................................................

Podpis rolnika: .............................................

