
………………………………………      Sztutowo, dnia ……………. 

(imię i nazwisko producenta rolnego) 

………………………………………. 

………………………………………. 

(adres i miejsce zamieszkania) 

………………………………………. 

(nazwa siedziby producenta rolnego) 

………………………………………. 

(adres siedziby producenta rolnego) 

………………………………………. 

(adres gospodarstwa  rolnego) 

………………………………………. 

(numer identyfikacji producenta rolnego) 

………………………………………………. 
(Pesel) 

……………………………………….      Urząd Gminy w Sztutowie 

(NIP)        ul. Gdańska 55 

……………………………………….      82-110 Sztutowo 

(numer telefonu) 
             

Zgłoszenie szkody w gospodarstwie rolnym, spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego 
zjawiska atmosferycznego 

Ja niżej podpisany (a) oświadczam, że w moim gospodarstwie rolnym położonym  na terenie Gminy 
Sztutowo w niżej wskazanych uprawach rolnych wystąpiły szkody spowodowane (suszą, gradem, deszczem 
nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, 
obsunięcia się ziemi, lawiny)*  
Okres wystąpienia szkody:  (dzień, miesiąc, rok) …………………….* /w okresie ………………………* 

L.p. Nazwa wszystkich 
upraw w 
gospodarstwie 
rolnym 

Nr  
Działki/  
obręb  

Położenie 
(miejscow
ość)  

Powierzchnia 
uprawy w roku 
wystąpienia 
niekorzystnego 
zjawiska 
atmosferycznego  

Straty plonu 
% w roku 
wystąpienia 
szkody 

Koszty 
nieponiesione 
w związku z 
wystąpieniem 
szkód łącznie 

Koszty poniesione z 
powodu niezebrania 
plonów w wyniku szkód 
łącznie  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7        

8        

9.        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        



 
Szkody powstały w: 
- uprawach rolnych TAK/NIE* 
- zwierzętach gospodarskich TAK/NIE* 
- środkach trwałych (określić rodzaj) ……………………… TAK/NIE* 
 
 
Średni plon i cena sprzedaży ustalona w gospodarstwie rolnym prowadzona jest na podstawie: 
(ksiąg rachunkowych, innej ewidencji lub dokumentów, danych wspólnych*) 
 
Całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o płatność w ramach wsparcia 
bezpośredniego, o ile został złożony wynosi …………………….ha, w tym powierzchnia: 

1) Upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód ( z wyłączeniem łąk i pastwisk) …………ha 
2) Powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon w danym roku ……………………..ha 
3) Powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem wynosi …………….. ha, tj………………% ogólnej powierzchni 

upraw w roku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 
Powierzchni gospodarstwa rolnego ………………. ha 
 
Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia (tak, nie*) 
  
Jeżeli tak to w jakim zakresie: 
- uprawy 

Nazwa Powierzchnia ubezpieczona 

  

  

  

  

 
- zwierzęta 

Nazwa Powierzchnia ubezpieczona 

  

  

  

  

- budynki 
- maszyny* 
 
Kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb, 
środków trwałych wynosi: 
Upraw rolnych - ………….. zł 
Zwierząt gospodarskich - ………. zł 
Ryb - …………………………….zł. 
Środków trwałych - ……………..zł.  
 
Czy rolnik posiada grunty w innych gminach: tek, nie * 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za poświadczenie nieprawdy 
i złożenie fałszywych oświadczeń (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 
  

………………………………….. 
       (data i czytelny podpis producenta rolnego) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jakie są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania 
szkód.  

  ………………………………….. 
(data i czytelny podpis producenta rolnego) 

*właściwe podkreślić 


