
Wzór nr 2 
 
………………………………………….            …….…………………… 
/imię i nazwisko lub nazwa producenta rolnego/                             /miejscowość i data/ 

 
................................................................... 
 /adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego /         
   

...................................................................    Urząd Gminy, Miasta 
/adres gospodarstwa rolnego/ 

         w ……………..……………. 
................................................................... 
/Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR/  

 
Telefon kontaktowy: …………………………………..………. 

 
 

URPOSZCZONY  WNIOSEK  O  OSZACOWANIE  SZKÓD
* 

 

(wniosek ten składa rolnik wyłącznie w gminie/gminach w których posiada  
uprawy rolne pod warunkiem, że wystąpiły w nich szkody. W gminie zaś, w której 

znajduje się siedziba gospodarstwa, rolnik składa wniosek – wzór nr 1 - kompletnie 
wypełniony dołączając do niego wydruk wniosku o płatności bezpośrednie na rok 202 2) 

 

1. Szkody w uprawach rolnych spowodowane zostały przez (właściwe zaznaczyć ): 

1) grad    6)  huragan    

1) deszcz nawalny    7)  piorun    

2) ujemne skutki przezimowania    8)  obsunięcie się ziemi   

4) przymrozki wiosenne    9)  lawinę    

5) powódź   10) suszę    

          [środki trwałe: drzewa i krzewy owocowe,  

              szkółki (rośliny mateczne i sady zraźnikowe)] 

Szkody wystąpiły w dniu …….………………..….……….. (producent rolny wpisuje konkretną datę tj. dzień, miesiąc i rok). 

 

2. Siedziba mojego gospodarstwa znajduje się na terenie gminy ………………………….…………………………….………………… 

 

Lp. 
Nazwa uprawy   

w której wystąpiła szkoda 
Powierzchnia upraw na których wystąpiły szkody zgodnie 

z wnioskiem o płatności na rok 2022 /ha/ 

1   

2   

3   

4   

5   

Razem  

 
Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w celu oszacowania 

szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej i w Wydziale Infrastruktury                        

i Nieruchomości, Oddział Rolnictwa i Środowiska Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 ustawy z dnia   

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm).  

 
* Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej 
 

 
 
Miejscowość, data:…………………………..                     .……………………………..……… 
        czytelny podpis rolnika 

http://uw.olsztyn.pl/images/stories/2019uk/23042019/Informacja_dotycz%C4%85ca_przetwarzania_danych_osobowych.doc

