
Załącznik nr A  (szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich) 

 

Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej 
Należy podać wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie w roku szacowania (gospodarstwo własne 

i/lub dzierżawione), niezależnie od poziomu szkód. W przypadku braku szkód w danej uprawie należy ją również 

uwzględnić w kolumnie nr 2, podać powierzchnię uprawy w kolumnie nr 3, a w kolumnie nr 4 wpisać 0%   

 
1 2 3 4 5 6 7 

Lp. Nazwa uprawy 

Powierzchnia 

prowadzonych 

upraw [ha] 

Szacunkowy % 

strat 

nazwa Gminy, 

nr działki, 

obręb 

ewidencyjny 

Koszty 

nieponiesione 

Koszty 

poniesione 

I. Użytki zielone      

1. Łąki      

2. Pastwiska      

3.       

4.       

II. Zboża jare      

1. Pszenica      

2. Jęczmień      

3. Owies      

4. Pszenżyto      

5. 
Mieszanka 

zbożowa 
 

    

6.       

7.       

III. Zboża ozime      

1. Pszenica      

2. Pszenżyto      

3. Jęczmień      

4. Żyto      

5.       

6.       

7.       

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.       

V. Okopowe      

1. Ziemniaki      

2. Buraki pastewne      

3. Buraki cukrowe      

4.       

5.       

VI. 
Uprawy 

sadownicze 
 

    

1. Jabłonie      

2. Grusze      

3. Śliwy      

4. Wiśnie      

5. Czereśnie      

6.       

7.       

VII. 

Plantacje 

owoców 

miękkich 

 

    

1. Truskawka      

2. Malina      

3. Agrest      

4. Porzeczka       



5.       

6.       

VIII. 
Uprawy pod 

folią 
 

    

1.       

2.       

       

IX. 
Uprawy 

strączkowe 
 

    

1       

2       

       

       

X. 
Uprawy 

pozostałe 
 

    

1.       

2.       

3.       

XI. 

Grunty  

Pozostałe 

(zabudowane,  

odłogowane, 

nieużytki) 

 

    

1.       

2.       

3.       

4.       

Razem:      

 

*koszty nieponiesione (tj. związane z uprawą, które w związku z wystąpieniem szkody nie zostały poniesione) z 

powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; 

*koszty poniesione (tj. dodatkowe, niewynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za niewywiązanie się z 

kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola, koszty zakupu pasz, o ile ten zakup wynika 

z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego zjawiskiem atmosferycznym) 

 

 

 

 



Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt  

 

Lp. 

Nazwa gatunku 

zwierząt 

gospodarskich* 

Liczba 

utrzymywanyc

h zwierząt 

[szt.] 

Liczba 

utraconych 

zwierząt – 

padłych lub 

poddanych 

ubojowi z 

konieczności [szt.] 

Gmina 
Koszty 

nieponiesione 

Koszty 

poniesione 

1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Razem:      

 

Lp. 

Nazwa gatunku 

zwierząt 

gospodarskich* 

Średnia liczba zwierząt gospodarskich 

w ostatnich 3 latach lub z 3 lat w 

okresie 5 – letnim poprzedzającym rok 

w którym wystąpiły szkody, z 

pominięciem roku o najwyższej i 

najniższej wielkości produkcji (szt) 

Średnia roczna liczba sprzedanych 

zwierząt gospodarskich lub 

produkujących   z 3 ostatnich lat lub z 

3 lat  w okresie          5-letnim 

poprzedza-jącym rok wystąpienia 

szkody, z pominięciem roku o 

najniższej i najwyższej produkcji (szt) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Razem:   

 

*Bydło  - wskazać wg grup wiekowych i wagi (cielęta w wieku poniżej 6 miesięcy, do opasu od 6 mies.- 1 roku; 

młode bydło opasowe 1-2 lata; bydło do opasu, wolce 2 letnie i starsze; jałówki do opasu, 2 letnie i starsze) 

*Trzoda chlewna wskazać wg grup wiekowych i wagi  (warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg, tuczniki od 

20 do 50kg, prosięta od 1 maciory) 

* Inne: owce 1 roczne i starcze, jagnięta, kozy 1 roczne i starsze, koźlęta, brojlery kurze 2 tyg. i starsze, gęsi 

młode, kaczki młode, indyki młode 

 

 
Miejscowość .......................................................              Data:.............................................  

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy: ..................................................................................... 


