
Załącznik nr I.2  

Dotyczy  upraw rolnych w danej gminie  z wyłączeniem upraw w szklarniach i tunelach foliowych. 

 
UWAGA! w tabeli, kol nr 3 (wpisujemy wszystkie uprawy prowadzone w gminie na obszarze której wystąpiła klęska, niezależnie od wielkości poniesionych strat -

również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR. Uprawy prowadzone na gruntach 

dzierżawionych oznaczamy w kolumnie nr 3 literą „D”. 

 

  Wypełnia rolnik 7)Wypełnia komisja 

Lp. 
Nazwa uprawy 

( uprawy 

kwalifikowane do 

środków 

obrotowych) 

prowadzone w 

gminie 

 

………… 

( nazwa gminy) 

1)Całkowita 

powierzchnia 

uprawy w 

roku 

wystąpienia 

klęski w 

gminie. 

/uprawy 

uszkodzone i 

nieuszkodzone

/ 

 

2)Powierzchnia 

zebranych 

upraw do dnia 

wystąpienia 

klęski 

3)Powierzchnia 

uszkodzonych 

upraw w dniu 

klęski 

4)Procent 

uszkodzenia 

uprawy (w 

odniesieniu 

do kol.5) 

5)Szacunko

wa wartość 

strat 

6)Średnia 

powierzchnia 

uprawy z 3 lat 

poprzedzających 

rok wystąpienia 

klęski 

na terenie gminy. 

 

Całkowita 

powierzchnia 

upraw w dniu 

wystąpienia 

klęski /uprawy 

uszkodzone i 

nieuszkodzone 

 

(Kol.9≥kol.10 

Kol.9≤kol.3) 

Powierzchnia 

uszkodzonych 

upraw w dniu 

klęski 

Procent 

uszkodzenia 

uprawy (w 

odniesieniu 

do kol.10) 

  [ha] [ha] [ha] [%] [zł] [ha] [ha] [ha] [%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I. Użytki zielone:          
1.  Łąki          
2. Pastwiska          
3. ……………….          
4. ……………….          
5. ……………….          

II. Zboża jare:          
1. Pszenica          
2. Jęczmień          
3. Owies          
4. Pszenżyto          
5. Mieszanka 

zbożowa 
         

  



6. ……………….          
7. ………………          
8. ………………          

III. Zboża ozime:          
1. Pszenica          
2. Pszenżyto          
3. Jęczmień          
4. Żyto          
5. Mieszanka 

zbożowa 
         

6. ………………..          
7. ……………….          
8. ………………          

IV. Warzywa 

gruntowe: 
         

1. Marchew          
2. Pietruszka          
3. Burak ćwikłowy          
4. Seler          
5. Por          
6. Cebula          
7. Kalafior………..

. 
………………… 

         

8. Kapusta……….. 
………………… 

         

9. Ogórki          
10 Pomidory          
11. …………………          
12. …………………          
13. …………………          

V. Okopowe:          



1. Ziemniaki          
2. Buraki pastewne          
3. Buraki ćwikłowe          
4. ………………..          
5. ……………….          
6. ……………….          

VI. Uprawy 

sadownicze 

(szkody 

owocowe): 

         

1. Jabłonie          
2. Grusze          
3. Śliwy          
4. Wiśnie          
5. Czereśnie          
6. …………………          
7. …………………          
8. …………………          

VII. Plantacje 

owoców 

miękkich 

(szkody 

owocowe): 

         

 Truskawki          

 Maliny          

 Agrest          

 Porzeczka…… 
………………. 

         

 ……………….          

 ……………….          
VIII. Uprawy 

pozostałe: 
         



 ………………..          

 ………………..          

 ………………..          

RAZEM:    X     X 

 

 

 
1) Kolumna nr 3- należy podać  całą strukturę upraw w roku wystąpienia klęski z uwzględnieniem  zarówno upraw uszkodzonych jak i nie 

uszkodzonych. Uprawy prowadzone na gruntach dzierżawionych oznaczamy w kol. Nr 3 literą „D”. 

2) Kolumna nr 4- należy podać powierzchnie upraw zebranych do dnia wystąpienia klęski. 

3) Kolumna nr 5- należy podać powierzchnię uszkodzonych upraw w dniu wystąpienia klęski oraz przedstawić lokalizację uszkodzonych 

upraw na załączonej mapce. 

4) Kolumna nr 6- należy podać  średni procent strat w danej uprawie uszkodzonej w dniu wystąpienia klęski.  

5) Kolumna nr 7- należy podać  szacunkową wartość szkód powstałych na skutek n.z.a w danej uprawie rolnej. 

6) Kolumna nr 8 – należy podać średnią powierzchnię poszczególnych upraw z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia klęski prowadzonych 

w danej gminie (grunty własne + dzierżawione). W przypadku gdy uprawy prowadzone są w okresie krótszym niż 3 lata podajemy 

średnią z lat prowadzenia produkcji. W przypadku braku produkcji w okresie ostatnich 3 lat  podajemy  produkcję prowadzoną w roku 

wystąpienia klęski . W tym przypadku wartości  w kolumnie 3 i 8 są takie same. Gospodarstwa prowadzące produkcję rolną na terenie 

kilku gmin podają średnią powierzchnię poszczególnych upraw  z terenu całego gospodarstwa ( wszystkich gmin) z 3 lat poprzedzających 

rok wystąpienia klęski w załączniku Nr I.1 kolumna 12. 
7) Kolumny nr 9, 10, 11 - wypełnia Komisja po dokonaniu szacunku szkód w danym gospodarstwie rolnym. 

 

UWAGI: 

W kolumnie nr 9 komisja podaje powierzchnię upraw w dniu wystąpienia klęski 

 

 



 

Data szacunku szkód:…………………………….. 

Podpisy Członków Komisji:……………………… 

 


