INFORMACJA
ROLNIKA O STRUKTURZE ZASIEWÓW I SZKODACH SPOWODOWANYCH
UJEMNYMI SKUTKAMI PRZEZIMOWANIA
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania…..……………………………………………………………………....
Adres gospodarstwa………………………………………………………………………….
Telefon………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie rolnym
poniosłem szkody w uprawach rolnych położonych na terenie Gminy Gogolin
spowodowane wymarznięciem w poniższym zakresie:
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UWAGA! W formularzu zgłoszenia szkód należy wpisać wszystkie uprawy rolne
występujące w danym gospodarstwie rolnym, także te, w których nie wystąpiły
straty z powodu ujemnych skutków przezimowania, określając poziom szkód
jako 0 %.
Powierzchnia upraw winna uwzględniać aktualny stan zasiewów ozimin
w gospodarstwie, oraz planowane zasiewy wiosenne (bez uwzględnienia
ewentualnych przesiewów na wskutek wymarznięcia).
-1-

Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia TAK / NIE *
Jeżeli tak to w jakim zakresie: uprawy ………………………………………….
zwierzęta …………………………………………
budynki ………………………………………….
maszyny …………………………………………
Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie TAK / NIE *
Jeżeli tak to jakiej wysokości . …………………………………………….

Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu klęskowego na
wznowienie produkcji: TAK / NIE *
w banku …………………………………………………………………………………….

Czytelny podpis: …………………………………
* niepotrzebne skreślić
Wniosek należy złożyć u sołtysa wsi lub w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
pok. nr 29 nie później niż do 6 kwietnia 2012 r.
Ze względu na krótki termin oszacowania strat, zgłoszenia późniejsze nie będą
rozpatrywane.
Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Na podstawie art.297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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