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WNIOSEK
o oŚzacowanie szkód przez konisję rv gospodarstrvie rolnym,

powstałych ł'i.lvyniku }ryst4pienia niekorzystnego zjaNiska atmosl.erycznego.

1. Szkody w uprawach lolnych i,/lrrb rr. irrrrych składnikach gospodarstwa spowodowane Zostały

suszę powódź

Smd huragan

'..z.z a',.ir,t fi j ,

uje rl1c skutki przczinos'unia obsunjęcic się Zicni
prrymrozki wroscrll1e lawlne

(o rriaro nricj.. - \\ dniu dni1,\

2' cał|(orrita po}Yi€rzclrnia upraw, z których $ daDym roku plzelYidzianv jest zbiór plonu
.!l gospodarstwie! zgodna z wnioskienr o prz"Yznanie płatności na rok 2018' rrJnosi .............
ha, ł tym:
* powierzchnj a upra\\' rolnych !v dnju wystąpieni3 szkód (z wyłączcnicm łąk i past$'isk) ' ' ' ' , ' ' ' ''.' ''' ha-

Powierzc1xia UR z której lrie jest uzyski\ł,aDy plon r,v dauynr rokul . ' ' ' ' ' '. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ]'ra'

Łączna powierzchnia UR gospodarstwa. do ldórych prfyznawane są p'latności w ramach wsparcia
\(./po\re,l ,icgo slr,,si . hr

Ce]em udokumentowania podanęj powierzclrni upmw lohych zalqczam wydnrk złożonego w AR'MR
\ł1rjosku o przyznanje płatności na rok 2018'

Polr,ietzchniaogólnagospodar.stwarolnegowynosi.'..'..'''''''''''''ha'

3. oświadczam, źe zgodnie z \'nioskiem o przyznnnie płatności nn rok 20l8J posiadźrm grunty
ro|ne pod rrPrawami w następujących gminach:

gmina ......................... -po$'. UR.................... ha

gmine ................-............ ......... ... . - po\\'. UR .................... ha

€mina '...'.'...'.''''''''''..'''''''''''''''''''''''''''.'''''' - po$'' UR ''''''''.....''''''' ha

glnina ''''''''''''' ',,''',' - po\Ą' UR ''''''''...'.''''''' ha

Ivt]ode nasndfe a niep]onujące. grunly ugoloNal1e' tra\ra na ugoźe' upraY:a n plolic głównym Da ziekJl1} ltawóz.
ele]ne y lroekologiczlc [|Ajak obszay zżlesjone' fasajniki o krótkjcj rctacjj. element} klajobrazu, klóre nie
foŚ!ły Uwzględnion. R' po$'ierz.hni działck rolnych dckLa|o\'alych do płatności, powiePcllnla obsf:]ru\
spccjrln}ch. ogródki plf},donrowe



4. siedziba mojego gospodalstwa znajduje się na terenie g]niny .............'''''

5. Infolmuję' że skłedam wniosek o osfacowanie szkód przef komisję do gmit, poza gminą

w której atjduje się siędziba gospodarstwa,

6. oświadczam' że zanierzam zaciągnąć ked},t na wzno\ł.ieDie produkcjj: TAK/NlE*

7. I 1bnnL!ę, że zarvarłern umowę obo\ł'iązkowego 1ub dobrorvolncgo ubezpieozenia: TAIiiN-tE*

JcŹcli T'\K' to w jakjm Zakresie:

Nie składam $nioskrl o oszacowa ie szkód w gminachi

budynki

maszyn)

Kwota uzyskauego odszko.bwalria f i}fuh tńezpieczenia \Ą.ynosi:

uprd\\ rolnvch

zwięrząt gospodarskich ......'..'.......,.zł

tlb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - - - - - -zI

:rod\otł 'lu'll) ih /|

]|olnk może zloż}ć tuioski o osfaco$,alic szkód w tylLL gnlinach, $ ilu posiada grunl'l gospodnrst!\'r. na któ|e
pobie|a do!]aty .leś]i tolnik składa $uoski, lowiDicn vymienić wjakich gnnraclr
w przFadkL| losiadania pj7e7 rclnika grunló'' w ki]ku snrin,clr Da obsflźc j.dlcgo {'ojowództwa. komisja

w gninie $laśĆ]wej fe wfg]ędtr na sied,ibc gospodarstlvr. spoLzadza jcd.n zbiorcz:. p.orokół sfkód dLa całeso
goŚpodaśtwa' na podstau'ie ptotokołów c2ęś.io\],ch. uproszczoDych. spor,ad7ofiych llzez komisjc f innyclr smin
tcgo v,ojc!ódftwa Koniisja R'ylicza |ó$1ricż śrcdniq roczną produkcje na podsta\rie struktfi) uprlw s,20]8 L. podaną
pvcz rolnika dh calości gospodaNtw! {,ośViłdczclrN nr l (kohnnra 2. ] ] 4). 7łożonyDr w gmiDic. w którcj ,najdq'e
Się siedziba 8ospodasnva

Protokół częściotry . uproszczonl przefnac7ony je't Ńjłączni€ d|n potrzeb sporządzeDia protokolu szkód
gospodarstł' które posi,td,lią c|lość grun(ół n! t€renie gmin $oj€1vódz(wa lódzkiego'

Jeśli goslodarstlro |ołoŹone jest na leleDie dvóch q'ojeivództ$., plotokó] zbiorczy slożad,a kornisja \ł]aściwa zc
}zg]edu D! położenie największej c,ęścj gospodalsrwa. !a |odstawie pnokołu prfedłoŹolego pLzez roln]ka
f B! ejsfel części eospodalstB,a ilnego soje{'ódzfi\.a
* $4aŚclwe zaznacl!ć

Po$ lu rrlfiJ uheztierzonr

NaTwa Liczba



8. Szczegółowe dane o Stfukturze upra\"/ i poniesionych szkodach zarviera oświadczenie nr l.
o produkcji zwierzęcej towafowcj (sprzedanej) i ponicsionycb sfkodach oś$jJdczen]e nr 2'
o produkcji rybackiej towarowej oświadczenie nr 3' o poliesionyclr szkodach w środkach ttwałych
innych ulż uprart'y trlvałę oświadczenie nr ,1a' o poniesionych szkodach \\. upruNach tru.ałych
oświadczenie nr 4b do nirriejsfego \\'niosku'

9. Jęste ś$'iadomy odpowiedzja1ności kamej \ł'}'nikajqcej z a|1. 291 Kodeksu kamego za
poświadczenie nieprawdy i złoże e fałsz1rvych ośrviadczeir (Dz' U' z2011,poz. f204),

l0. Wymżam zgodę na pizetrvalzanie nlojch danych osobowych w fakresie podanym rr'ninie.;sz1rn

wniosku w celu oszacowania sfkód pfzez komisję gnrinną w nlojm gospodarslB''ie rolnym
spowodowanych niekożystn)rni ZJawiskami ahnos|eryczn]ani or'az sporfądzenia plotokofu

oszaco\'ania s7kód, unlożljwiającego ubiegenie sję o ponroc Zc śIodkórv pub]icznych.

Administlalo]en danilclr osobov'ych jest wojewoda Łóclzki oraz glliDna komisja ds. szacowalria

s7ki]d po\\.ołana prfcz \\'ojcwodę. \bjewoda pozys1ojc danc od rvw komis.1i szacrrjącej szkody'

W'rażenie fgody jest dobrowolne i nlożna ją wycofać w Clowolnym momenoie. Więcej jnlbrjnrcji

znaiduje się na st1onie ir1tenretow.j Lóc1zkiego Utzędu Wojelvódzkiego w Łodzi (rr lln.1oL]zliie.eLl)

w zakładce ochrona cianych osobowvch'

Podsia['a p1aw a: Iloą)orzqcluenie Parlamen|u Eu|opeisk]€go i Rad)'(UE)20lói679 7 dnia 27 k\,ictnia
20|4I' w spralvie ochronr osób fiZycznych \ł'ut'iązku z prfelrvalzanięm danych osobowych i u' spr'arvie

swobodnego przeply\ł,u lakich danych oraz uchylenia dyrektys]'95/46 wE (osólne rozpoŹądzenie
o ochrode da!t'ch)

.4rLlnr |od| \ rolriL. lliJ.ireq! ,niu rk


