
Załącznik nr  I.3  

Dotyczy upraw pod osłonami (w szklarniach i tunelach foliowych). 

 
UWAGA! W tabeli (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 dopłaty obszarowe składanym do ARiMR. 

 

 

  Wypełnia rolnik. 7)Wypełnia komisja. 

Lp Nazwa 

(uprawy 

kwalifikowan

e do środków 

obrotowych) 

1)Całkowita 

powierzchnia 

prowadzonej 

uprawy w roku 

wystąpienia 

klęski (uprawy 

uszkodzone i 

nieuszkodzone) 

2)Powierzch

nia 

zebranych 

upraw do 

dnia 

wystąpienia 

klęski 

3)Powierzchni

a 

uszkodzonych 

upraw w dniu 

klęski 

4)Procent 

uszkodzenia 

upraw (w 

odniesieniu 

do kol.5) 

5)Szacunko

wa wartość 

strat w 

uprawie. 

6)Średnia 

roczna 

powierzchnia 

prowadzonyc

h upraw w 3 

lat tj. 

2012,2013,201

4 w danej 

gminie. 

Całkowita 

powierzchnia 

prowadzonej 

uprawy w dniu 

wystąpienia 

klęski (uprawy 

uszkodzone i 

nieuszkodzone) 

Kol. 9≥kol. 10 

Kol. 9≤ kol.3 

Powierzchnia 

uszkodzonych 

upraw w dniu 

klęski 

Procent 

uszkodzenia 

upraw (w 

odniesieniu 

do kol.10) 

  [m²] [m²] [m²] [%] [zł] [m²] [m²] [m²] [%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
IA. Uprawy w 

szklarniach : 
         

1. ………….          
2. ………….          
3. …………          
4. …………          
5. …………          
6. …………          
7. …………          

RAZEM:    x     x 

IB. Uprawy w 

tunelach: 
         

1. ……………          

 

 



2. ……………          
3. ……………          
4. ……………          
5. ……………          
6. …………….          

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.  

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. 

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 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) w 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: 

Komisja w kolumnie nr 9 podaje powierzchnię upraw w dniu wystąpienia klęski. 

 

                                                                                                                                  Data szacunku szkód ………………………………………… 



                                                                                                                                   Podpisy Członków Komisji:…………………………………… 

 

 

 

 


