
Załącznik Nr I  
 

WNIOSEK 
O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO 

                      ZJAWISKA  ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM 
 
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
 
Wydział Rolnictwa 

 w .......................................................... 
za pośrednictwem 
Urzędu Gminy w ............................................ 

1. Wnioskodawca:......................................................................................................................... 
 
2. Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 
 
3. PESEL:  
 
4. NIP:  
 
5. Numer ewidencyjny gospodarstwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizaji Rolnictwa .................................. 
 
6. Numer telefonu kontaktowego......................................................................... 
  
Zwracam się z wnioskiem1) o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego2):  
 
1) suszy �   6) powodzi   � 
2) gradu �   7) huraganu   � 
3) deszczu nawalnego �   8) pioruna   � 
4) ujemnych skutków przezimowania �   9) obsunięcia się ziemi  � 
5) przymrozków wiosennych �   10) lawiny   � 
 
co miało miejsce: 
a) w dniu    
b) w okresie od dnia    do dnia    

i powstały szkody w3): 

1) załącznik nr I.1 �   5) załącznik nr I.5 � 
2) załącznik nr I.2 �   6) załącznik nr I.6 � 
3) załącznik nr I.3 �   7) załącznik nr I.7 � 
4) załącznik nr I.4 �   8) załącznik nr I.8 � 
    9) załącznik nr I.9      � 
 
celem:4): 
� ubiegania się o preferencyjny kredyt klęskowy z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR na 

wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej, 
� dla potrzeb ARiMR – pomoc w ramach programów UE ( warunek -  % szkód > 30% średniej produkcji z 
ostatnich 3 lat i szkody w środkach trwałych ≥10 000 zł. 
� ubiegania się o pomoc socjalną (obowiązuje w przypadku uruchomienia w danym roku specjalnego Programu 

Rządowego). 

                                                
1 wiosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie uszkodzonych upraw,, w terminie 

10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w przypadku wystąpienia szkód w 
gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z  gmin na 
terenie, których wystapiły szkody 

2 właściwe zaznaczyć  
3 wypełnić  właściwy załącznik i zaznaczyć, który załącznik jest załączany do wniosku 
4 właściwe zaznaczyć 



OŚWIADCZENIE ROLNIKA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE I WYSTĄPIENIU 
SZKÓD 
 
 
Oświadczam, że w 2014  roku: 
a) posiadam własne gospodarstwo rolne o pow.  ............................ ha, w tym: 
 
na terenie gminy ................................., ........................ha w której wystąpiły szkody-  tak   �   nie   � 
 
na terenie gminy ................................., ........................ha, w której wystąpiły szkody -tak   �   nie   � 
 
na terenie gminy ................................., ........................ha, w której wystąpiły szkody – tak   �   nie   � 
 

 
b) ponadto dzierżawię w 2014 roku  łącznie.................... ha gruntów w tym: na terenie gmin:  
 
 na terenie gminy ................................., ........................ha w której wystąpiły szkody-  tak   �   nie   � 
 
na terenie gminy ................................., ........................ha, w której wystąpiły szkody -tak   �   nie   � 
 
c) Łączna powierzchnia prowadzonego gospodarstwa (grunty własne i dzierżawione) wynosi ……………ha. 
d) Największa część gospodarstwa ( grunty włane i dzierżawione) spośród gmin w których wstąpiły szkody 
położona jest w gminie ……………… 
 
e) powierzchnia gruntów odłogowanych i nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwie wynosiła w latach: 
            2011 -.......................ha 
 
            2012 -.......................ha 
 
            2013 -.......................ha 
 
            2014 -.......................ha 
 
f) prowadziłam/em w latach 2011 – 2014  w gospodarstwie: 
 -  wyłączne produkcję roślinną, – tak   �   nie   � 
 
- wyłączne produkcję zwierzęcą, – tak   �   nie   � 
 
- produkcję roślinną i zwierzęcą– tak   �   nie   � 
 
(dane do pkt g podają tylko gospodarstwa posiadające dokumenty poświadczające ilość i wartość 
sprzedaży, których oryginały należy przedłożyć Komisji szacującej szkody) 
 
 
g) średnia roczna udokumentowana wartość produkcji ( produkcja roślinna + produkcja zwierzęca) 
z gospodarstwa uzyskana z  3 lat (2011, 2012, 2013) wyniosła ogółem...................................................zł, w tym: 
wartość produkcji roślinnej..............................................zł 
wartość produkcji zwierzęcej...........................................zł 
 
Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane mogą uniemożliwić 
uzyskanie pomocy. 
Brak wypełnienia wszystkich danych (łączne z danymi w tabelach) będzie skutkował brakiem jego 
rozpatrzenia i podjęcia działań przez Komisję w celu oszacowania szkód. W tym przypadku wniosek nie 
zostanie rozpatrzony z przyczyn formalnych i zostanie zwrócony rolnikowi. 
Brak pisemnych umów dzierżawy gruntów skutkował będzie nie uwzględnieniem tych gruntów przy 
szacowaniu szkód przez komisję. 
 
Zał. 1) kserokopia wyceny szkód dokonana przez firmę ubezpieczeniową. 

2) Pisemna umowa/y dzierżawy zgodnie z wytycznymi ARiMR w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania  preferencyjnych kredytów  klęskowych. 

 



Dzierżawa w okresie wieloletnim – umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i trwająca, co 
najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób 
niebudzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 
z późn. zm) przez Małopolski Urząd Wojewódzki.  
 
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. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 
,,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 ..................................................             Podpis rolnika: .................................. 
 
Data: .............................................................. 

 
 
 

POTWIERDZENIE URZĘDU GMINY O ŚREDNIEJ POWIERZCHNI POSIADANYCH 
PRZEZ ROLNIKA GRUNTÓW ROLNYCH W LATACH 2011 – 2014 (na podstawie nakazów 
płatniczych podatku rolnego) 
 

 Wnioskodawca na terenie  gminy ……………………………………..., posiadał w latach: 

2011 -grunty rolne o powierzchni …………………... ha   

2012 – grunty rolne o powierzchni …………………... ha 

2013 -  grunty rolne o powierzchni …………………... ha 

2014 – grunty rolne o powierzchni …………………...…… ha fizycznych co stanowi 

......................................ha przeliczeniowych. 

 

 

 
........................................................................ 
/pieczęć urzędu gminy i podpis osoby upoważnionej/ 
 
 
UWAGA: Powyższy wniosek przekazywany jest przez Urzędy Gmin do Wydziału 
Rolnictwa MUW po oszacowania szkód wraz z protokołami Komisji. 
 

 
 



 


