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/imię i nazwisko lub nazwa siedziby producenta rolnego/

/adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego/

OŚWIADCZENIE Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
Powierzchnia działki
rolnej

Lp.

Stwierdzony decyzją
komisji
% strat
w uprawach po
przeprowadzonej
lustracji.

Nr działki
ewidencyjnej,
Proponowany
na której
położona jest przez rolnika
% strat
działka rolna
Wypełnia gminna
w
lub numery
komisja.
uszkodzonych
działek
uprawach
Dla potrzeb
Uprawy nieuszkodzone składających
protokołu komisja
się
na
działkę
z tej samej grupy upraw
może łączyć
rolną
uszkodzone działki
można zsumować
rolne o tym samym
i wpisać łącznie jedną
% strat, powstałe w
pozycją, bez podziału
wyniku tego samego
na działki rolne.
zjawiska i w tej samej

Każdą powierzchnię
uszkodzoną należy
Nazwa wszystkich upraw
wykazać oddzielnie wg
w gospodarstwie rolnym, zgodna
działki rolnej danej
z wnioskiem o przyznanie płatności uprawy jako oddzielną
na rok 2019
pozycję.
Wypisać wg kolejności części VII
oświadczenia o sposobie
wykorzystania działek rolnych
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Razem całkowita powierzchnia upraw,
z których przewidziany jest zbiór plonu,
zgodna z pkt 2 wniosku o oszacowanie
szkód

25

Powierzchnia z której nie
jest uzyskiwany plon:

26

Młode nasadzenia
nieplonujące

27

Grunty ugorowane

28

Trawy na ugorze

29

Uprawy w plonie głównym
na zielony nawóz

30

Obszary specjalne

31

Ogródki przydomowe

32
33

Łączna powierzchnia UR
gospodarstwa, do których
przyznawane są płatności
w ramach wsparcia
bezpośredniego
wynikająca z
elektronicznej wersji
wniosku o przyznanie
płatności na rok 2019

X

X

X

Działka rolna – zwarty obszar gruntu obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw, o powierzchni nie
mniejszej niż 0,1 ha.
Oświadczam, że w moim gospodarstwie jest /nie jest* prowadzona produkcja zwierzęca, jeśli jest należy
wypełnić Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.
W gminie właściwej do położenia siedziby gospodarstwa w kolumnie 2, 3 i 4 należy podać powierzchnię upraw
z całego gospodarstwa, z terenu wszystkich gmin, wyliczoną zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności na rok
2019. W gminach poza siedzibą, w kolumnie 2, 3 i 4 podaje się powierzchnię upraw tylko z danej gminy.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe
dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym.
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data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie

 właściwe zaznaczyć

