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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 

L.p. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr działki 

ewidencyjnej 

Nazwa wszystkich upraw  

w gospodarstwie rolnym, zgodna  

z wnioskiem o przyznanie płatności  

na rok 2018 

Powierzchnia upraw  

w 2018 r.   
 

Każdą powierzchnię 

uszkodzoną należy 

wykazać oddzielnie wg 

pola uprawowego danej 

rośliny jako oddzielną 

pozycję.  
 

Pozostałe powierzchnie 

upraw nieuszkodzonych 

należy zsumować  

i wpisać łącznie jedną 

pozycją, bez podziału 

na pola uprawowe 

 /ha/ 

Proponowany 

przez rolnika    

% strat  

 w 

uszkodzonych 

uprawach  

 

 

 

Stwierdzony 

decyzją komisji 

 % strat  

w uprawach po 

przeprowadzonej 

lustracji. 
 

Wypełnia gminna 

komisja 

1 2 3 4 5 6 

1 100 Pszenica ozima 3,11 70  

2 137 Pszenica jara 0,81 50  

3 24 Jęczmień jary 0,40 40  

4 30 Jęczmień jary 0,25 40  

5 133 Ziemniaki jadalne 3,90   

6 134 Cebula 0,20   

7 134, 77, 107 Pszenica jara 3,30   

8 134 Bób na nasiona suche 0,65   

9 134 Ogórki  0,20 50  

10 135 Gorczyca biała na nasiona 2,04   

11 100, 101 Jęczmień jary 2,00   

12 99 Łąki trwałe 3,20   

13 97, 109, 88 Pastwiska pielęgnowane 1,50   

14 75 Wyka jara na nasiona 0,80   

15 57 Koniczyna czerwona na nasiona 0,70   

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30 Razem całkowita powierzchnia upraw,  

z których przewidziany jest zbiór plonu,  

zgodna z pkt 2 wniosku o oszacowanie szkód 

23,06   



 

 

 

 

 
 

Oświadczam, że w moim gospodarstwie jest /nie jest* prowadzona produkcja zwierzęca, jeśli jest należy                 

wypełnić Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej 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 

2018. 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.      

              

   

 

       ……................................................................................................................... 

                                      data i czytelny podpis rolnika składającego oświadczenie 

  właściwe zaznaczyć 

31 Powierzchnia z której nie jest uzyskiwany plon: 2,70   

32  Młode nasadzenia nieplonujące    

33  Grunty ugorowane    

34 133 Trawa na ugorze 1,00   

35 121 Uprawy w plonie głównym na zielony 

nawóz – gorczyca biała 

1,50   

36  Obszary specjalne    

37 85 Ogródki przydomowe 0,20   

38      

39 Łączna powierzchnia UR gospodarstwa, do których 

przyznawane są płatności w ramach wsparcia 

bezpośredniego 

25,76  
X 

 
X 


