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W N I O S E K  

Z G Ł O S Z E N I E  S Z K Ó D  

Ja niżej podpisany/a/ zgłaszam szkody w uprawach rolnych spowodowane przez nadmierne 

opady deszczu w moim gospodarstwie rolnym położonym na terenie gminy Brzeźnio,  które powstały w 

miesiącach maj-czerwiec 2013 roku .  

Oświadczam, że powierzchnia użytków rolnych w 2013 roku w moim gospodarstwie przeznaczona pod 

uprawę ( wg rzeczywistego stanu użytkowania, wyliczona zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności 

bezpośrednich ), wynosi …………. ha, w tym: 

grunty orne  …………….  ha 

trwałe użytki zielone  ……………..  ha 

inne uprawy trwałe ( tzw. plantacje wieloletnie ) np. sady itp. …………………ha.  

 

Poniesione straty w uprawach rolnych dotyczą: 
 

Lp.   Rodzaj uprawy Powierzchnia 

uszkodzona  

zalaniem w  ha 

 

Procent 

ubytku plonu 

% 

Obręb geodezyjny 

 

Numery 

uszkodzonych 

działek 

1.   Owies     

2.   Mieszanka zbożowa jara     

3.   Pszenżyto  ozime      

4.   Pszenica  ozima     

5.   Pszenica jara     

6.   Jęczmień  ozimy      

7.   Jęczmień jary     

8.   Kukurydza na ziarno     

9.   Kukurydza na kiszonkę     

10

. 

 Trawy na gruntach ornych     

11

. 

  Trwałe użytki zielone 

 

    



12.   Ziemniaki     

13.   Żyto ozime     

14.   Inne uprawy     

15.      

16.      

 

 

     

      

      

 

Zawarłem/am/ umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia na co najmniej      

50 % powierzchni upraw : 
NIE*      TAK* 

Otrzymałem/am/ odszkodowanie      NIE*      TAK* 

Zamierzam skorzystać z preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji: 

NIE*    TAK* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że jestem świadomy (ma) odpowiedzialności karnej z art. 233 § l kodeksu 

karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy,  i że stwierdzenie nieprawdy w 

złożonym przeze mnie wniosku pozbawia mnie możliwości ubiegania się o udzielenie pomocy. 

Pouczenie 
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § l ust. z dnia 6 czerwca 1997 r. 
kodeksu karnego Dz. U. Nr 88 póz. 553 z późn. zmianami). 
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