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tak nie

*
1)

51 2 3 4

Lp. Nazwa obrębu ewidencyjnego (wsi)

Oświadczam, że niżej wskazane uprawy rolne, założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, uległy 

zniszczeniu w wyniku działania siły wyższej / nadzwyczajnych okoliczności:

w terminie: 

Nr działki ewidencyjnej Roślina uprawna (gatunek)

Powierzchnia działki rolnej, na 

której wystąpiła szkoda w uprawie 

podanej w kol. 4 rośliny (ha)

Siedziba i adres podmiotu

………………………………………………………………………………………..

PESEL
1)

NIP
1)

Załączniki - dokumenty potwierdzające wystąpienie siły wyższej / nadzwyczajnych okoliczności na ww. działkach *

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.)

1) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, 

powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony 

przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;

OŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU UPRAW ROLNYCH, KTÓRE ULEGŁY ZNISZCZENIU 

Załącznik do Wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie 

Imię i Nazwisko Nazwa podmiotu 

……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….

Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności       

Miejsce zamieszkania i adres 

zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego 

ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia.

5)

6)

2)

3)

4) protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony 

przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na 

podstawie przepisów prawa łowieckiego;

decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.

dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez 

zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk; 

zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce 

wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

Jeżeli został nadany

należy załączyć przynajmniej jeden z dokumentów

Miejscowość i data złożenia oświadczenia Czytelny podpis producenta rolnego lub osoby (osób) upoważnionej 

(upoważnionych) do reprezentowania producenta rolnego

 Miejscowość, (dzień - miesiąc - rok)

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

Razem:
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