imie i nazwisko lub nazwa stedziby producenla mlnego

adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenla rolnego

adres gospodarshva rolnego

........................................
adres dzialu spccjalnego produkcji rolnej

numer lclefonu kontaktowego

..................................................................
numer idenryfikacyjny produeenla rolnego

WNIOSEK 0 OSZACOWANIE S Z K ~ D '
Szkody zostaiy spowodowane przez2:
pow6di
huragan
piomn
obsuniqcia siq ziemi
lawine

susq
grad
deszcz nawalny
ujemne skutki przezimowania
przymrozki wiosenne

co miaio miejsce w dniutdniach ................................................................
Calkowita powienchnia upraw w gospodarshvie rolnym, zgodna z wnioskiem o pnyznanie platnoOci
na rok

........,wynosi ........................... ha, w tym:

a) powierzchnia

upraw

rolnych

w

dniu

wysqpienia

szk6d

(z

wylgczeniem

fqk

i pastwisk) ............................. ha,
ha.
b) powierzchnia z kt6rej nie jest uzyskiwany plon w danym roku ..........................
Powiemhnia gospodarslwa rolnego wynosi

..............................................
ha.

Siedziba mojego gospodanhva majduje sie na terenie miastalgminy ......................
.
.
.
..................
OSwiadcznm, he zgodnie z wnioskiem o pnyznanie platnoici na rok

........., posiadam

z uprawami w nastqpujqcych gminach:

..................................................
pow. UR .............................
ha,
gmina .................................................
-pow. UR .............................
ha,
gmina .............................. ...
....... -pow. UR .............................ha,

a) gmina
b)
c)

' Wniosek nalely zloty6 w u w d z ~ egminylm~arlawlaSclwym zc wzgledu na poloanie poszkodowanegogospodarshva
W I ~ C I Wzaznaczye
~

grunty rolne

d) gmina .................................................-pow. UR .............................
ha,
pow. UR .............................ha.
e) gmina ..................................................
Informujq, ke wniosek o oszaeowanie szk6d zlokylem rdwniet do nastqpujqcych gmin:
a) gmina ..................................................w wojew6dztwie .............................................
b) gmina ..................................................w wojew6dztwie.............................................
c) gmina ..................................................
w wojew6dztwie.............................................
d) gmina ..................................................
w wojew6dztwie.............................................
e) gmina

..................................................
w wojew6dztwie.............................................

OSwiadczam, te zamierzam zaciqgnqt kredyi na wmowienie produkcji: TAWNIE3.
Infonnujq, te zawarlem umowq obowiqzkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: TAK/NIE4.
Jeteli TAK, to w jakim zakresie:
UPrawy
nazwa

powierzchnia ubezpiecmna

nazwa

liczba

budynki
maszyny
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytulu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierqt gospodarskich, ryb, Srodk6w
malych wynosi:
uprawy rolne.. .....................................
.zl.
n v i e q t a gospodarskie.. .........................
.zl.
ryby ...................................................zl.

drodki male.. ......................................
.zl.

