................................, dn. …............ 2018 r.
……………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………..
Adres

Do Wójta Gminy
Dębowa Łąka

…………………………………………..
Telefon
Numer identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR) ………………………………………………………..
WNIOSEK
Zgłaszam straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w moim
gospodarstwie rolnym, spowodowane przymrozkami wiosennymi w 2018r..
Adres gospodarstwa: ...................................................................................................................
Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym (wraz z gruntami dzierżawionymi)
wynosi ………………...............ha1.
Grunty o powierzchni ......................... ha położone są na terenie Gminy Dębowa Łąka.
Grunty o powierzchni……………….. ha położone są na terenie………………………..
Grunty o powierzchni……………….. ha położone są na terenie………………………..
W gospodarstwie posiadam następujące uprawy:

L.p. Rodzaj uprawy

Powierzchnia
uprawy w ha

% strat

% produkcji
roślinnej
towarowej (na
sprzedaż)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
RAZEM
Oświadczam, iż powierzchnie upraw zostały ustalone według danych do wniosku o dopłaty obszarowe
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

1

Użytki rolne: grunty orne, łąki, pastwiska, sady

Średnia roczna produkcja towarowa zwierząt gospodarskich niestanowiących stada podstawowego –
średnia z ostatnich trzech lat.

Roczna
produkcja
towarowa
% strat
zwierząt gospodarskich w szt.
bezpośrednio
L.p. Nazwa
gatunku (w przypadku mleka podać w tys spowodowanych
zwierzęcia
w litrów, zwierząt szt. i waga w t.)
klęską
gospodarstwie
Ilość tys l./ łączna waga w tonach
szt.
1
2
3
4
5
6
Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia (wymienić
ubezpieczone

uprawy,

zwierzęta

budynki

i

maszyny

oraz

zakres

ich

ubezpieczenia):

upraw...…………………………………………………………………………………………..
zwierząt……………………………………………………………………………………….....
budynków………………………………………………………………………………….........
maszyn.…………..…………………………………………………………………………......
Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie*
w Banku…………………………………………………………………………………….......
1) znane

mi

są

skutki

składania

fałszywych

oświadczeń

wynikające

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

z

art.

297

§1

ustawy

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 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.) dla celów wydawania Opinii Wojewody o zakresie i wysokości szkód powstałych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
………………………..
podpis wnioskodawcy

,,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.”
2)

