
…………………………                                          
    (Miejscowość, data)               

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego 34

47-330 Zdzieszowice

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH DŁUGOTRWAŁĄ

SUSZĄ 2019

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) :…………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy:………………………...………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………..

3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

4. Telefon kontaktowy nr: ……………………………………..

5. Numer gospodarstwa w ARiMR :………………………………………………………….

6. Oświadczam, że  prowadzę gospodarstwo rolne (grunty własne + dzierżawione) o łącznej

powierzchni ………….... ha użytków rolnych, z czego:

 grunty własne na terenie Gminy Zdzieszowice stanowią ……………. ..ha użytków
rolnych, 

 grunty dzierżawione na terenie Gminy Zdzieszowice stanowią ………… ha użytków
rolnych,

 grunty własne poza terenem Gminy Zdzieszowice stanowią ……………. ha użytków
rolnych, 

 grunty  dzierżawione  poza  terenem  Gminy  Zdzieszowice  stanowią  …………  ha
użytków rolnych,

Zwracam  się  z  wnioskiem o  oszacowanie  szkód  w  uprawach  w  moim  gospodarstwie

powstałych w wyniku ujemnych  skutków suszy,  które wystąpiły  w okresie           r.  –

r. 

Wystąpienie szkód (skutków) spowodowanych niekorzystnymi warunkami suszy zostały 

stwierdzone przeze mnie w dniu …………………….



7.  Oświadczam,  że  w  prowadzonym  przeze  mnie  gospodarstwie  rolnym  poniosłem

szkody w uprawach rolnych położonych na terenie gminy Zdzieszowice spowodowanych

suszą w poniższym zakresie:

Lp.

Numer
geodezyjny

działki
oraz

miejscowość

Powierzchnia
działki

(z dokładnością
do 1 ara ) Nazwa

uszkodzonej
uprawy

Powierzchnia
uprawy,

która
dotknięta

została suszą 
w ha

%
strat

(według oceny
własnej rolnika

w odniesieniu do
powierzchni
z kolumny 5)

1 2 3 4 5 6



Razem



8. Oświadczam, że w roku wystąpienia szkody (zbiory 2019 roku) powierzchnia upraw
(struktura zasiewów) w moim gospodarstwie przedstawia się następująco:

Szczegółowy  wykaz  wszystkich  prowadzonych  w  gospodarstwie  upraw  w  roku
wystąpienia szkód (również z gruntami położonymi na terenie innych gmin)

Uwaga: powierzchnia upraw razem w poniższej tabeli winna być zgodna z powierzchnią
użytków rolnych w gospodarstwie wykazaną w pkt 6 wniosku.

Powierzchnia  upraw  winna  uwzględniać  aktualny  stan  zasiewów  w  gospodarstwie  oraz
planowanych zasiewów (bez uwzględnienia ewentualnych przesiewów na wskutek suszy)

Lp. Nazwa  uprawy*
Powierzchnia
prowadzonych

upraw [ha]
1. 2. 3.
I. Użytki zielone
1. Łąki
2. Pastwiska
3. ………………………………….
4. .....................................................
II. Zboża jare
1. Pszenica
2. Jęczmień
3. Owies
4. Pszenżyto
5. Mieszanka zbożowa
6. .....................................................
7. .....................................................

III. Zboża ozime
1. Pszenica
2. Pszenżyto
3. Jęczmień
4. Żyto
5. .....................................................
6. .....................................................
7. .....................................................

IV. Okopowe
1. Buraki cukrowe
2. Buraki pastewne
3. Ziemniaki
4. ………………………………….
5. ………………………………….
V. Oleiste
1. Rzepak ozimy
2.. …………………………………..

    3. …………………………………..
VI.. Rośliny pastewne
1. Koniczyna na zielonkę
2. Lucerna na zielonkę

    3. Kukurydza na zielonkę
4. ………………………………………

     5. ...........................................................
   VII. Inne uprawy

1 Kukurydza na ziarno
2. .....................................................
3. …………………………………..
4. …………………………………..



VIII Uprawy sadownicze
1. Jabłonie
2. Wiśnie
3. Czereśnie
4. .....................................................
5. .....................................................

VII. Plantacje owoców miękkich
1. Truskawka
2. Malina
3. Agrest
4. Porzeczka ...................................
5. ....................................................
6. .....................................................

VIII. Uprawy pod folią
1. .....................................................
2. .....................................................

IX. Uprawy pozostałe
1. .....................................................
2. .....................................................
3 ………………………………….
4. ………………………………….
5. ………………………………….

RAZEM



8. Oświadczam, że w roku wystąpienia szkody (2019 r.) towarowa produkcja zwierzęca w moim gospodarstwie przedstawia się następująco:

L
p.

Nazwa
gatunku /
produktu

(wszystkie)

Rzeczywista
lub prognozo-
wana liczba
zwierząt w

roku szkody
przed jej

wystąpieniem
(szt)

Liczba
zwierząt

padłych lub
poddanych

ubojowi
z konieczno-
ści w wyniku
niekorzyst-

nego
zjawiska

(szt)

Średnia
roczna

wydajność z
3 ostatnich

lat lub z 3 lat
w okresie 5-

letnim
poprzedza-
jącym rok

wystąpienia
szkody, z

pominięciem
roku o

najniższej i
najwyższej
produkcji

(szt, kg, tys.l
na 1 sztukę)

Średnia
roczna

produkcja z
3 ostatnich

lat lub z 3 lat
w okresie 5-

letnim
poprzedza-
jącym rok

wystąpienia
szkody, z

pominięciem
roku o

najniż-szej i
najwyż-szej
produkcji
(kg, tys.l,

szt)

Średnia cena
sprzedaży z 3
ostatnich lat
lub z 3 lat w
okresie 5-

letnim
poprzedza-
jącym rok

wystąpienia
szkody, z

pominięciem
roku o

najniższej i
najwyższej

cenie
(zł/kg, tys.l,

szt)

Średni przychód z 3
ostatnich lat lub z 3

lat w okresie 5-letnim
poprzedzającym rok

wystąpienia szkody, z
pominięciem roku o

najniższym i
najwyższym
przychodzie

(zł)

Prognozo-
wana

wydajność
w roku

wystąpienia
szkody
(szt, kg,
tys.l na 1
sztukę)

Prognoz
owana

produkc
ja w
roku

wystąpi
enia

szkody
(kg, tys.

l, szt)

Uzyskana
lub

prognozowa
na cena

sprzedaży w
roku

wystąpienia
szkody

(zł/kg, tys.l,
szt)

Uzyskany
lub

prognozowa
ny przychód

w roku
wystąpienia

szkody
(zł)

Kwota
obniżenia
przychodu
w wyniku

wystąpienia
szkody

-  na dany
gatunek /
produkt 2)

(zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
2
3
4
5
6
Razem



Oświadczam, że zawarłem umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia w zakresie:
1. uprawy/*1 ……………………………………………………………………………………
2. zwierzęta/*1………………………………………………………………………………….
3. budynki/*1 …………………………………………………………………………………..
4. maszyny/*1…………………………………………………………………………………..
/*1 określić zakres ubezpieczenia (np. w przypadku zawarcia ubezpieczenia upraw wpisać jakie uprawy np. zboża, rzepak ) i na jakiej powierzchni zostały ubezpieczone ) w przypadku
braku zawartego ubezpieczenia w poz. 1-4  wpisać w danej pozycji „nie zawarto ubezpieczenia”

Oświadczam, że zamierzam/nie zamierzam/*2 skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji

w Banku ………………………………………………………………………………………..
/*2 pozostawić właściwe

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

Czytelny podpis producenta rolnego: .....................................................................................


