
 Wniosek producenta rolnego 
o potwierdzenie przez komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szkód  

spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w okresie 2011/2012, których zakres 
wymaga likwidacji upraw ozimych i ponownego obsiewu 

  

1. Imię Nazwisko......................................................................................................................... 
 
2. Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 
 
3. PESEL: fffffffffff 
 
4. NIP: fffffffffffff 
 
5. Numer ewidencyjny gospodarstwa nadany przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 
 ..................................................... 
 
Niniejszym oświadczam, iż na skutek ujemnych skutków przezimowania o okresie 2011/2012 
w gospodarstwie zostały/zostaną * zaorane niżej wymienione uprawy ozime w celu  dokonania 
ponownego obsiewu. 

*niewłaściwe skreślić 

Jednocześnie  w przypadku zaorania plantacji przed wizytacją upraw przez komisję 
zobowiązuję się do pozostawienia niewielkiego areału likwidowanej plantacji ( próbka) w celu 
umożliwienia identyfikacji uprawy przez komisj ę. 

 

Rodzaj 
likwidowanej 

uprawy ozimej 

Powierzchnia 
likwidowanej 
uprawy w ha 

Położenie uprawy Powierzchnia 
zostanie ponownie 

obsiana 

 

Nazwa miejscowości  oraz nr 
działek ewidencyjnych na 
których prowadzone były 

uprawy 
Tak/ 

rodzaj 
uprawy 

Nie 

Pszenica ozima     

Jęczmień ozimy     

Pszenżyto ozime     

Rzepak ozimy     

Rzepik ozimy     

Inne     

Razem  X X X 

 

 
 
 
 



Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych, na podstawie 
art. 23 i 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.)  
 
Oświadczam, że: 
1) pouczono mnie o skutkach prawnych złożenia fałszywego oświadczenia z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu karnego; 
2) zapoznałam się i znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i § 2 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 ..................................................     Podpis rolnika: ........................................ 

 
 
 

Data: ...........................................................                 Podpis sołtysa.*.......................................... 

*wymagany w przypadku braku 

możliwości pozostawienia próbki upraw 

ozimych stanowiący potwierdzenie 

likwidacji upraw. 


