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Zał. – kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego składanego do ARiMR w roku wystąpienia n.z.a.

Data szacunku szkód: ……………………………………….
Podpis rolnika: ………………………………………………… Podpisy Członków Komisji: ………………………………..

5) 
Kolumny nr 7 i 8 - wypełnia Komisja po dokonaniu szacunku szkód w danym gospodarstwie rolnym.

Zał.I.2 Uprawy rolne z wyłączeniem upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Imię i Nazwisko rolnika: ……………………………………………………….

UWAGA ! W tabeli wpisujemy wszystkie uprawy  zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatnosci w ramach wsparcia 

bezpośredniego składanym do ARiMR. 

Wypełnia rolnik 5)
Wypełnia komisja

RAZEM:

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

należy przedstawić ich lokalizację na załączonej mapce (należy podać każdą uszkodzoną uprawę oddzielnie, tzn. jeżeli pszenica uprawiana jest w trzech oddzielnych lokalizacjach należy ją 

wyszczególnić trzy razy z podaniem procentu uszkodzenia).

2) 
Kolumna nr 4- należy podać  średni procent strat w danej uprawie uszkodzonej w dniu wystąpienia klęski. 

3) 
Kolumna nr 5- należy podać  szacunkową wartość szkód powstałych na skutek n.z.a w danej uprawie rolnej.

4)
Kolumna nr 6- należy podać  nr działki wg ewidencji gruntów i budynków.


