
Czermin, dnia.................................... 

 
Urząd Gminy Czermin 

Czermin 47 

63-304 Czermin 

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 

 

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................  

Adres : ....................................................................................................................................................................... 

PESEL : ...................................................................................................................................................................... 

REGON : .................................................................................................................................................................. 

NIP: .............................................................................................................................................................................. 

Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa: .............................................................................................................................. 

Telefon: ................................................................................................................................................................. 

Proszę o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w moim gospodarstwie rolnym, w następujących 

uprawach: 
Lp. Rodzaj uprawy 

1)
 

(podać wszystkie uprawy  

jare/ ozime)  

Położenie uprawy 

(miejscowość) 

nr działki 

Powierzchnia 

uprawy w 

(ha) 

Stopień szkód – 

utrata plonu w  

(%) 

 

Ocena Komisji 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

1) 
Należy podać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Czermin, również te, które nie uległy 

uszkodzeniu. Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we 

wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza 

niż 0,10 ha. 



Posiadam grunty rolne na terenie innych gmin:  TAK/NIE*  jeżeli tak, to w jakich gminach : 

gmina ................................................................- ilość ha: ......................................................................... 

gmina ................................................................- ilość ha: ......................................................................... 

gmina ................................................................- ilość ha: ......................................................................... 

 

Powierzchnia gospodarstwa ogółem: ............................................... ha,  

 

w tym w gminie Czermin.............................. ha , z tego: 

-grunty orne, trwałe użytki zielone, plantacje wieloletnie : .............................ha, w tym dzierżawione: ..................... ha 

-lasy:   ............................................................. ha,  w tym dzierżawione: ................................... ha 

-nieużytki: ....................................................... ha, w tym dzierżawione: ................................... ha 

-pozostałe (m.in. zabudowania): ...................... ha,  w tym dzierżawione: ................................... ha 

 

Posiadam zawartą umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/NIE*   

jeśli tak, to w jakim zakresie:    uprawy :   ............................................................................................................... 

                                              zwierzęta: ............................................................................................................. 

                                              budynki:   ............................................................................................................. 

                                               maszyny:  .............................................................................................................. 

 

Otrzymałem/am już odszkodowanie: TAK/NIE* jeśli tak, to w jakiej wysokości: ................................... zł 

 

Zamierzam korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: TAK/NIE* 

 jeśli tak, to w jakim banku: ................................................................................................................................................            

 

 

Prowadzę towarową produkcję zwierzęcą (tzn. przeznaczoną na sprzedaż, np.: trzoda chlewna, bydło opasowe, 

prosięta, drób, mleko, jaja, itp.): TAK/NIE* w gminie ............................................ 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna : art. 23 oraz 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej stosownie do art. 297 Kodeksu 
karnego oświadczam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

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

               (podpis rolnika) 

 
* niepotrzebne skreślić lub odpowiednie podkreślić 

 

Załączniki: 
- oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt, w przypadku prowadzenia produkcji na sprzedaż 

 

 

 

 

 

 

Zespół Komisji (podpisy) miejscowość …………………… data ……………………….. 

1 ……………………………………….. 

2 ……………………………………….. 

3 ……………………………………….. 

4 ……………………………………….. 

5 ……………………………………….. 

6 ……………………………………….. 

7 ……………………………………….. 

 


