
…………………………………… 
data, miejscowość 

………………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………………… 
Adres 

Nr gospodarstwa z ARiMR: ………….…………… 

Telefon: ……………………………………….…… 

Wójt Gminy Domaszowice 

 

Zwracam się z wnioskiem o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2020 r.: 

                                                            3) ujemnych skutków przezimowania            6) huraganu                        

1) gradu                                            4) przymrozków wiosennych                   7) pioruna           

2) deszczu nawalnego                      5) powodzi                                                              8) obsunięcia się ziemi         

 

Zjawisko powodujące szkodę wystąpiło w dniu: …………….…………. (dot. zjawisk wskazanych w pkt 1-2 i 5-8). 
  

Całkowita powierzchnia upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, z których w danym roku 

przewidziany jest zbiór plonu w gospodarstwie  rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia 

bezpośredniego, o ile został złożony, bez uwzględnienia ugorów, odłogów, czy nieużytków)  ……..…….… ha, 

w tym powierzchnia:  

- powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem użytków zielonych: …………….. ha, 

- powierzchnia użytków zielonych w dniu wystąpienia szkód: …………….. ha, 

- Powierzchnia gospodarstwa rolnego ………………………….. ha. 

Czy posiada Pan/Pani grunty w innych gminach?  

   NIE  
  

TAK 

Użytki rolne o pow. ………………..ha posiadam na terenie gminy Domaszowice.  

Użytki rolne o pow. ………………..ha posiadam na terenie gminy……………………..…………..……..  

Użytki rolne o pow. ………………..ha posiadam na terenie gminy……………………..…………..……..  

Użytki rolne o pow. ………………..ha posiadam na terenie gminy……………………..…………..……..  

 

I. Wyszczególnienie upraw na działkach położonych na terenie gminy Domaszowice (uprawy  

i powierzchnie zgodnie z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego):  

l.p. Rodzaj uprawy 

Numery działek 

ewidencyjnych na 

których położona 

jest działka rolna 

Obręb 

ewidencyjny 

(miejscowość) 

Powierzchnia 

działki rolnej 
Uwagi komisji 

1.       

2.       

3.       

4.       



l.p. Rodzaj uprawy 

Numery działek 

ewidencyjnych na 

których położona 

jest działka rolna 

Obręb 

ewidencyjny 

Powierzchnia 

działki rolnej 
Uwagi komisji 

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       



l.p. Rodzaj uprawy 

Numery działek 

ewidencyjnych na 

których położona 

jest działka rolna 

Obręb 

ewidencyjny 

Powierzchnia 

działki rolnej 
Uwagi komisji 

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

51.       

52.       

 



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

   NIE  
  

TAK 

Uprawy objęte ubezpieczeniem:  

l.p. Rodzaj ubezpieczonej uprawy Powierzchnia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

III. Informacja o produkcji zwierzęcej: 

l.p. Rodzaj produkcji zwierzęcej* Ilość sztuk 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

* - Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze; Jałówki do opasu 2-letnie i starsze; Byczki od 1 do 2 lat; Jałówki od 1 do 2 lat; Cielęta 

od 6 mies. do 1 roku; Cielęta do opasu poniżej 6 mies.; Owce 1 roczne i starsze; Jagnięta; Koźlęta; Tuczniki o wadze 50 kg  

i więcej; Warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg; Prosięta od 1 maciory; Brojlery kurze 2 tyg. i starsze; Gęsi młode; Kaczki 

młode; Indyki młode; Mleko krowie; Mleko owcze; Mleko kozie; Jaja wylęgowe kurze; Jaja wylęgowe pozostałe; Jaja 

konsumpcyjne kurze; Jaja konsumpcyjne pozostałe; Wełna surowa i przetworzona owcza; Miód pszczeli; Pozostałe produkty 

pszczelarskie; Kozy 1 roczne i starsze; Konie. 

 

 

 

………………………………………….. 

Podpis 

 


