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SR.I.0850-11-07                                                                           WZÓR FAKULTATYWNY 
 

 

                                                      MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
                                       Wydział Środowiska i Rolnictwa 

                                              w .......................................................... 

za pośrednictwem 

Urzędu Gminy w ................................. 

/wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, 

 w 2 egzemplarzach, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia klęski/ 

 

 

1. Wnioskodawca:......................................................................................................................... 

 

2. Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 

 

3. Sołectwa na terenie, których znajdują się poszkodowane grunty: ........................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

4. PESEL: fffffffffff 

5. NIP: ffffffffff 

6. REGON: fffffffff (dotyczy tylko firm) 

 

 Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód i wydanie opinii Wojewody o wysokości 

i zakresie doznanych szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku klęski  

 

...................................................,  która wystąpiła w dniach/okresie  .......................................... 
                         /rodzaj klęski/                                                                                                            

celem przedłożenia w Banku przy ubieganiu się o preferencyjny kredyt klęskowy z dopłatą do 

oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 

wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej. 
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Oświadczam, iż w wyniku ww. klęski zniszczone lub uszkodzone zostały: 

I. Uprawy rolne: 

Lp. Nazwa uszkodzonej uprawy 

Powierzchnia 

uszkodzonej 

uprawy 

% 

uszkodzenia 

*Średni plon 

 w 

gospodarstwie 

w latach 

200..../200.... 

[dt/ha] 

*Średnia 

cena 

sprzedaży 

 w latach 

200..../200... 

[zł/dt] 

I. Użytki zielone     

1. Łąki     

2. Pastwiska     

II. Zboża jare     

1. Pszenica     

2. Jęczmień     

3. Owies     

4. Pszenżyto     

5. Mieszanka zbożowa     

6. ..................................     

III. Zboża ozime     

1. Pszenica     

2. Pszenżyto     

3. Jęczmień     

4. Żyto     

5. Mieszanka zbożowa     

6. ..................................     

IV. Okopowe     

1. Ziemniaki     

2. Buraki pastewne     

3. Buraki cukrowe     

4. ................................     

V. Warzywa gruntowe     

1. Marchew     

2. Pietruszka     

3. Burak ćwikłowy     

4. Seler     

5. Por     

6. Cebula     

7. Kalafior ....................     

8. Kapusta ....................     

9. Ogórki     

10. Pomidory     

11. ..................................     

VI.  Uprawy pozostałe     

1. ..................................     

2. ..................................     

VII. Uprawy sadownicze     

1. Jabłonie     

2. Grusze     
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3. Śliwy     

4. Wiśnie     

5. Czereśnie     

6. ..................................     

VIII. Plantacje owoców miękkich     

1. Truskawka     

2. Malina     

3. Agrest     

4. Porzeczka ................     

5. ..................................     

IX. Uprawy pod folią     

1. .................................     

2. .................................     

RAZEM     
*średni plon/średnia cena w ostatnich trzech latach poprzedzających rok wystąpienia klęski lub średni 

plon/średnia cena w okresie trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej 

i najwyższej 

UWAGA: w przypadku środków trwałych (np. szkółki drzew owocowych) należy podać wartość odtowrzeniową 

 

II. Budynki gospodarcze i inne obiekty infrastruktury gospodarstwa: 
      Nazwa obiektu              Ilość sztuk, zakres uszkodzeń            *Wartość odtworzeniowa [zł] 

 

      ................................................................................................................................................. 

 

      ................................................................................................................................................. 
      *Wartość odtworzeniowa – wartość nakładów niezbędnych na odbudowę obiektów ustalona przez biegłego 

    rzeczoznawcę z uprawnieniami budowlanymi (należy dołączyć do niniejszego wniosku) 

 

 

III. Maszyny i urządzenia rolnicze: 
      Nazwa sprzętu technicznego            Zakres uszkodzeń          *Wartość odtworzeniowa  [zł] 

 

    ................................................................................................................................................... 
 

    ................................................................................................................................................... 
*Wartość odtworzeniowa - cena zakupu nowej maszyny (sprzętu technicznego) na dzień klęski pomniejszona           o stopień zużycia 

 

 
IV. Zwierzęta gospodarskie: 
 
       Gatunek                              Zakres szkód (sztuki)                 *Wartość odtworzeniowa  [zł] 
 

................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 

*Wartość odtworzeniowa - wartość rynkowa utraconych zwierząt 

 

V. Zapasy magazynowe: 
Rodzaj zapasów                               Ilość [t]                           *Wartość odtworzeniowa [zł] 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
*Wartość odtworzeniowa - wartość rynkowa zniszczonych zapasów magazynowych  
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Oświadczam, że: 
– jestem właścicielem gospodarstwa rolnego/działu specjalnego produkcji rolnej 

 

o powierzchni   ............................. ha, w tym użytków rolnych ................................ ha. 

 

–  dzierżawcą gruntów rolnych o powierzchni .................................... ha. 

 

 

.............................................. 
                                                                                                                            /podpis rolnika/   

Potwierdzenie Urzędu Gminy 

o posiadanej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. 

 

 

................................................................ 
           /podpis osoby upoważnionej/ 

 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), ponieważ nieczytelne dane 

mogą uniemożliwić uzyskanie kredytu. 

Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. 
 
Zał. 1) Kosztorys odtworzenia obiektu (dot. pkt. II) 

       2) Umowa dzierżawy zgodnie z wytycznymi ARiMR w sprawie szczegółowych zasad udzielania        

            preferencyjnych kredytów  klęskowych 

 
Dzierżawa w okresie wieloletnim – umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 3 lata i trwająca, co 

najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna                   

w sposób niebudzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. 

 

 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, z późn. zm) przez Małopolski Urząd Wojewódzki w szczególności dla celów wydawania opinii                 

o zakresie i wysokości szkód powstałych w wyniku  klęsk.   

 
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 

Kodeksu karnego. 

 

,,art. 297 §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.” 

 

 

 

 

Miejscowość, data: ..............................................             Podpis rolnika: .................................. 


