
                                                                                                Zbójno,  dn. ………..……….  

Imię i Nazwisko  

Adres Gospodarstwa  

Telefon  

Numer identyfikacyjny producenta rolnego            

(AR I MR 
 

 

W N I O S E K 

Zgłaszam szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania upraw  

w pierwszym kwartale 2018 roku. 

Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym (wraz z gruntami 

dzierżawionymi, na które uzyskano stosowne umowy) wynosi ………………...............ha. 

Użytki rolne o powierzchni ......................... ha położone na terenie Gminy Zbójno. 

Użytki rolne o powierzchni ............................ ha położone poza terenem Gminy Zbójno1) 

Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności  

w ramach wsparcia bezpośredniego, o ile został złożony wynosi: ………… ha 

Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód ……….. ha, 

w tym łąki i pastwiska …………………… ha 

Powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku ……….. ha 

Powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem wynosi ………. ha, tj. 100% ogólnej powierzchni 

upraw w roku wystąpienia ujemnych skutków przezimowania upraw. 
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Uprawy 
 

Powierzchnia uprawy (ha) 

1.   
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3.   

4.   

5.   

6.   

 RAZEM  
 

         
Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia? 

(właściwe zaznacz - × ) 

 
 NIE 

TAK 

Jeśli tak to w jakim zakresie: 

(właściwe zaznacz - × ) 

 uprawy 
  

  

  

  

  

  

                                                           
1) Wypełnić jeśli dotyczy 



                                                                                                Zbójno,  dn. ………..……….  

 

 zwierzęta 

  

  

  

  

  

  

 

 budynki 

 maszyny 
 

Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, 

ryb, środków trwałych wynosi:  

 Upraw rolnych …………………. zł  

 Zwierząt gospodarskich …………………. Zł 

 Ryb …………………. Zł 

 Środków trwałych …………………. Zł 

Czy rolnik posiada grunty w innych gminach  

(właściwe zaznacz - × ) 

 NIE 

 TAK (jeśli tak wymienić w jakich oraz ile ha?) 

W protokole zostały uwzględnione szkody z innej gminy  

(właściwe zaznacz - × ) 

  NIE 

 TAK (jeśli tak wymienić z jakiej) 

 

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.)2) 
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.) 
 
 

 

WNIOSKI POWINNY BYĆ KOMPLETNE I ZGODNE Z DANYMI PRZEDSTAWIONYMI W ARiMR. 

 

 

………………………………………………….. 

                                                           
2) ,,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.” 


