Miejscowość: ….........................................

Dnia ….........................................

Gmina …....................................................
ZGŁASZENIE SZKODY W UPRAWIE ROLNEJ/W PŁODACH ROLNYCH*
a) do oględzin tj. szacowania wstępnego* Do szacowania ostatecznego*
1. Zgłaszający – prawny posiadacz uprawy. Imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa rolnego
itp. (może być czytelna pieczątka, w przypadku pełnomocnika podać imię i nazwisko)
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Telefon kontaktowy: …..............................................................................................................
3. Tytuł prawny do uprawy rolnej*: a) właściciel gruntu, b)Dzierżawca, c) Użyczenie
4. Rodzaj uprawy:
•

Gatunek rośliny uprawnej: …............................................................................................

• Nazwa odmiany rośliny uprawnej: …................................................................................
5. Wyznaczam termin zbioru na dzień (tylko w zgłoszeniu o szacowanie
ostateczne) :..................................

Informacje dotyczące powierzchni i położenia uprawy:
•

Powierzchnia całkowita uprawy w ha lub m²:......................................................................

•

Powierzchnia uszkodzona w ha lub m²: …..........................................................................

•

Nr działki lub działek, miejscowość, nazwa obrębu geodezyjnego i jego
numer....................................................................................................................................
Uwaga: Jeżeli obszar całkowity uprawy – stanowi fragment działki – dołączyć szlic sytuacyjny
6. Wyznaczam termin zbioru (dotyczy tylko zgłoszenia do szacowania ostatecznego) : …........................
7. Inne informacje przydatne i ułatwiające szacowanie np.:
•

Przeznaczenie plonu np. pasza, konsumpcja

•

zbiór na siano, sianokiszonkę, zielonkę, kiszonkę itp.

•

ilość uszkodzonych drzewek
…..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

8. Wypełnić, gdy zgłoszenie dotyczy uprawy ekologicznej:
•

pochodzenie materiału do złożenia uprawy zgodnie z wymogami – Ustawy o rolnictwie ekologicznym:
….......................................................................................................................

•

Numer certyfikatu zgodności produkcyj z wymogami – ekologii:
…................................................................................................................................................

•

termin ważności produkcji ekologicznej. Data
kontroli.......................................................................................................................................

•

Całkowita możliwa do uzyskania ilości produkcji produktu ekologicznego wpisana do „Certyfikatu zgodność”
np. gryka zwyczajna – 20,00 dt (ekologiczna)

•

Uwaga: W przypadku przejściowego braku „Certyfikatu zgodności” przedstawić do wglądu „Protokół z
kontroli ekologicznej na poziomie gospodarstwa”

9. Pakiet PROW – numer i nazwę, jeżeli jest to istotne do szacowania:
…............................................................................................................................................................
10. Termin powstania szkody ( data lub miesiąc, pora roku):....................................................
11. Inne informacje: …...............................................................................................................
* Wybrać i zaznaczyć, niepotrzebne skreślić
Potwierdzić otrzymanie: data i podpis:

Czytelny podpis zgłaszającego:

