
............................................................                                          ....................................... 
            ( imię, nazwisko )                  ( miejscowość, data ) 
 
............................................................ 
            ( adres  zamieszkania ) 
 
……………………………………………… 
       ( numer identyfikacyjny producenta rolnego ) 
 
............................................................. 
                  ( nr  telefonu )                  
                                                                     
                                                                                       Urząd  Gminy 
                                                                                            Irządze 
 
            Wniosek o  oszacowanie  szkód  przez  komisję w gospodarstwie rolnym powstałych  w  wyniku  
wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

1. Szkody w uprawach rolnych spowodowane przez : 
suszę   powódź   grad  huragan lawinę 
 

 deszcz nawalny      piorun         ujemne skutki przezimowania  
  
          przymrozki wiosenne       obsunięcie się ziemi 

 
Lp. Rodzaj  uprawy 

(wykazać wszystkie 
uprawy w 2021r.) 

Powierzchnia 
(ha) 

Stopień szkód 
- utrata plonu  

(%) 
 

Miejsce  położenia 
( nr działki, miejscowość) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Razem  (uprawy)  

    
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                     
Pow. ogól........................... ha   w  tym  użytki  rolne......................... ha. 
 



Załącznik: wniosek o dopłaty obszarowe – obligatoryjnie. 

 

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

 
2. Czy producent rolny posiada grunty rolne na terenie innych gmin?  

 
        TAK                      NIE 

 
Jeśli   TAK, to w jakich? 
 
 

 

 

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 rolny otrzymał już odszkodowanie? 

        TAK                         NIE 
 

           Jeśli TAK, to w jakiej wysokości?  …………………………zł. 

5. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji 
        TAK                      NIE 

 
          w Banku………………………………………………………………………… 
 

6. Wykaz zwierząt w gospodarstwie rolnym: 
 

- cielęta do 1 roku         ………………. szt. 
- młode bydło opasowe ………………  szt. 
- bydło powyżej 2 lat     ……………… szt. 
- jałówki roczne             …………..….  szt. 
- jałówki powyżej 1 roku……………..  szt. 
-  krowy                             …………….  szt. 
- prosiaki                         …………….   szt. 
- warchlaki                      ……………..  szt. 
- tuczniki                         ……………..  szt. 
 

                                                                                              
 

  ….....................................................................                                                                                                                  
                                                                                            czytelny podpis rolnika składającego wniosek 

   

  ilość ha:   

  ilość ha:   



 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1444  
z późn. zm.) za poświadczenie nieprawdy i zlożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam , że powyższe dane 
podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym 

 
 

             
..............................................................................                                                                                                                  

                                                                                            czytelny podpis rolnika składającego wniosek 
 
 
Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) niezbędnych do przeprowadzenia lustracji poszkodowanych gospodarstw oraz 
sporządzania protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach 
specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jest Wójt 
Gminy Irządze. 
 
Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) niezbędnych do wyjaśniania, 
weryfikacji i potwierdzania na sporządzonych protokołach wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jest 
Wojewoda Śląski. 
 
 
           

 ….………….....................................................                                                                                                                  
                                                                                            czytelny podpis rolnika składającego wniosek 

   
 


