Imię ___________________

Miejscowość, data_______________________

Nazwisko___________________

Komisja ds. szacowania
strat w gospodarstwie rolnym
w gminie Krzykosy

Adres:_________________________

PESEL…………………………………. NIP…………………………………….
Tel. …………………………………
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w gminie Krzykosy
wg nakazu płatniczego + dzierżawa wg umów ____________________________________
WNIOSEK
Proszę o oszacowanie strat poniesionych wskutek ………………………………………………………………..
L.p.

Rodzaj uprawy

Nr działki

ilość ha

Procent
strat

1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________
9.__________________________________________________________________________
10._________________________________________________________________________
11._________________________________________________________________________
12._________________________________________________________________________
Razem ha:

___________________
Podpis wnioskodawcy

Powierzchnia gospodarstwa ogółem :
(łącznie z lasami, wodami, nieużytkami i gruntami w innych gminach)

L.p. Rodzaj uprawy ogółem w gospodarstwie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pszenica ozima
Pszenica jara
Żyto
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Owies
Pszenżyto ozime
Pszenżyto jare
Mieszanki zbożowe ozime
Mieszanki zbożowe jare
Kukurydza na ziarno
Kukurydza na zielonkę
Ziemniaki jadalne
Buraki cukrowe
Rzepak i rzepik ozimy
Łąki trwałe
Cebula
Marchew
Kapusta
Ogórek
Truskawki

ha

Wpisać gminę ( jeśli inna
niż Krzykosy)

.....................................................
Imię i Nazwisko

……………………………………………………………………………………….

Adres z kodem pocztowym

OŚWIADCZENIE
dotyczące produkcji towarowej zwierząt
Oświadczam, po zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej, że posiadam/nie
posiadam* dokumenty (np. faktury VAT RR, faktury VAT, rachunki, książki rachunkowe, rejestry VAT,
umowy kupna-sprzedaży) potwierdzające dane zawarte w kolumnie 4, 5 i 6 poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa
gatunku
/produktu

Rzeczywista lub
prognozowana
liczba zwierząt w
roku szkody przed
jej wystąpieniem

Średnia roczna wydajność
z 3 ostatnich lat w okresie
5-letnim poprzedzającym
rok wystąpienia szkody z
pominięciem roku o
najniższej i najwyższej
produkcji

(szt.)
(szt., kg, tys. litrów/szt.)
1

2

3

4

Średnia cena sprzedaży z
3 ostatnich lat w okresie
5-letnim
poprzedzającym rok
wystąpienia szkody z
pominięciem roku o
najniższej i najwyższej
produkcji
(zł/szt., kg, tys. litrów)

Uzyskana lub
prognozowana
cena sprzedaży
w roku
wystąpienia
szkody
(zł/szt., kg, tys.
litrów)**

5

6

1
2
3

*

Niepotrzebne skreślić

**

Cenę uzyskaną podaje się jeżeli dokonano sprzedaży przed datą szacowania. Cenę prognozowaną wpisuje się z zawartych umów
kontraktacyjnych. W pozostałych przypadkach wpisuje się dane statystyczne z województwa wielkopolskiego.

...............................................................................
Data i podpis rolnika składającego oświadczenie
UWAGA!

Wypełnienie kolumny 2, 3 i 4 jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego oszacowania zakresu i
wysokości szkód w gospodarstwie rolnym.

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego § 1.

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

załącznik nr 2
......................................................
Imię i Nazwisko

......................................................
......................................................
Adres z kodem pocztowym

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że po zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej, na podstawie danych
rachunkowych będących w moim posiadaniu (np. faktury VAT RR, faktury VAT, rachunki, książki
rachunkowe, rejestry VAT, umowy kupna-sprzedaży), a które dokumentują uzyskiwanie plonów i cen:



Lp.

1

uzyskałem w moim gospodarstwie w latach 2009-2011 średnie plony płodów rolnych podane
w kol. 3 tabeli,
uzyskałem w moim gospodarstwie w latach 2009-2011 średnie ceny płodów rolnych podane
w kol. 4 tabeli,
uzyskałem w moim gospodarstwie w 2012 roku ceny jednostkowe podane w kol. 5 tabeli,
Średni plon z
Średnia cena
Średnia cena
Rodzaj
okresu 2009,
uzyskana w okresie
uzyskana lub
Uwagi
2010, 2011 w 2009, 2010, 2011 w
przewidywana
produktu
dt/ha
zł/dt
w 2012 w zł/dt
2

3

4

5

6

1
2
3
4

...............................................................................
Data i podpis rolnika składającego oświadczenie

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo
innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy,
dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

