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.……………………………………….                                           …………………………………… 
                    (imię, nazwisko) 

………………………………………………          

 (adres  zamieszkania) 
……………………………………………… 
(adres gosp. rol. – wypełnić jeśli inny niż adres zamieszkania)      Urząd Gminy 

 

Nr telefonu ……………………………..               w Babiaku 
(podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, jednak ułatwi kontakt) 

Nr identyfikacyjny producenta rolnego …………………………………………….. 

                                                                                     

      Proszę o oszacowanie strat w niżej wymienionych uprawach (położonych na terenie gminy Babiak) powstałych w 

wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy: 

 

Lp.
1) 

       Rodzaj  uprawy
2) 

(wykazać wszystkie uprawy 

na terenie gminy Babiak w 

2018 r., także te w których 

nie odnotowano strat),  

zgodnie z tabelą VII 

wniosku o dopłaty 

bezpośrednie  

Powierzchnia 

(ha)
2 

 

Miejsce  położenia 

 i nr działki, miejscowość 

 

Stopień szkód - 

utrata plonu  

(%) 

w przypadku , 

gdy nie 

odnotowano strat 

– wówczas 

stopień szkód 

wpisać „0”  

(Wypełnia rolnik) 

 Stwierdzony % 

strat po 

przeprowadzonej 

lustracji 

(wypełnia 

komisja) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Razem (uprawy)  

Liczba pól uprawowych przekracza liczbę wierszy tabeli -załączono dodatkowe kartki wniosku?
1)

      TAK, ilość  

dodatkowych stron …… 

 

Całkowita powierzchnia  upraw ( zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie ) …………… ha, w tym: 

- upraw  rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem łąk i pastwisk ………………ha, 

- powierzchnia łąk i pastwisk trwałych    ……………ha. 

 

  

1. Czy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej prowadzona jest towarowa produkcja 

zwierzęca?      

        NIE  

                            

        TAK, produkcja zwierzęca prowadzona jest na terenie gminy ………………………………… 

 

Jeśli TAK, należy obowiązkowo wypełnić oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt. 

 

2. Czy producent rolny posiada grunty rolne na terenie innych gmin?  

        TAK                               NIE 
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Jeśli tak to w jakich? 

gmina …………………   ha …………………….. 

gmina …………………   ha …………… 

              

3. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia? 

         TAK                              NIE 

          Jeśli TAK, to w jakim zakresie: 

                     uprawy  

               

Nazwa
Powierzchnia 

ubezpieczona 

 

              

 zwierzęta 

                

 

            

         

                       

budynki              maszyny 

       4 . Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie? 

        TAK                               NIE 

         Jeśli TAK, to w jakiej wysokości?   

           uprawy rolne ………………………. zł 

           zwierzęta gospodarskie ……………….. zł 

           ryby ………………………………….  zł 

           środki trwałe …………………….  zł 

       5. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji? 

        TAK                               NIE 

 

       6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za  

           poświadczenie nieprawdy i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2204). 

       7. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją o prywatności. 

                                                                                              

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

                                                                                           Data i czytelny podpis rolnika 

 

1) w przypadku, gdy liczba pól uprawowych przekracza liczbę wierszy wniosku, należy wypełnić dodatkowe kartki 

wniosku, oznaczając numer strony jako: strona 1a z 4, strona 1b z 4, strona 1c z 4 itd. składając czytelny podpis 

na każdej dodatkowej stronie 

2) rodzaj i powierzchnia uprawy zgodna z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego; Najczęściej 

występujące rodzaje upraw (jeśli dotyczy - wskazać jak w wyliczeniu poniżej - czy uprawa jest jara, ozima, na 

ziarno, zielonkę, jadalna, pastewna, na paszę, na skrobię, elitarna, oleista, włóknista, wiek, szt. drzew/krzewów). 

 

 

 

Nazwa1) Liczba 
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cd. tabeli ze strony 1  
 

 

Lp.
1) 

       Rodzaj  uprawy
2) 

(wykazać wszystkie uprawy 

na terenie gminy Babiak w 

2018 r., także te w których 

nie odnotowano strat),  

zgodnie z tabelą VII 

wniosku o dopłaty 

bezpośrednie  

Powierzchnia 

(ha)
2 

 

Miejsce  położenia 

nr działki, miejscowość 

 

Stopień szkód - 

utrata plonu  

(%) 

w przypadku , 

gdy nie 

odnotowano strat 

– wówczas 

stopień szkód 

wpisać „0”  

(Wypełnia rolnik) 

 Stwierdzony % 

strat po 

przeprowadzonej 

lustracji 

(wypełnia 

komisja) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Razem (uprawy)  

 


