Zbójno, dn. ……stycznia 2018 r.
Imię i Nazwisko
Adres Gospodarstwa
Telefon
Numer identyfikacyjny producenta rolnego
(AR I MR

WNIOSEK
Zgłaszam szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - nadmierną
ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne
rozmięknięcie gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych
plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin.
Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym (wraz z gruntami
dzierżawionymi, na które uzyskano stosowne umowy) wynosi ………………...............ha1).
Użytki rolne o powierzchni ......................... ha położone na terenie Gminy Zbójno.
Użytki rolne o powierzchni ............................ ha położone poza terenem Gminy Zbójno2)
Powierzchnia podtopionych gruntów.............ha, rodzaj plonów…..........................................
…....................................................................................................................................................
Powierzchnia, z której nie zebrano plonów ...........ha, rodzaj plonów.....................................
…....................................................................................................................................................
Szacunkowa wartość nie zebranych plonów............................. zł, rodzaj plonów...................
…....................................................................................................................................................
Powierzchnia, na której nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych..............ha,
Powierzchnia, na której nie dokonano zasiewów zbóż ozimych............ha
L.p. Uprawy, których zbioru nie
dokonano - rodzaj uprawy
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Powierzchnia uprawy, której zbioru
nie dokonano w ha

Buraki cukrowe
Buraki pastewne
Kukurydza
Ziemniaki
Uż. zielone na gr. ornych
Łąki

RAZEM
1)

znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz.2204, z późn. zm.)3)
2)
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 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)

…………………..................……..
1) Użytki rolne: grunty orne, łąki, pastwiska, sady
2) Wypełnić jeśli dotyczy
3) ,,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.”

