
 

 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy 

 
Grupa BPS 

 
www.bsnidzica.pl 

załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr.../2010 

Prezesa ARiMR z dnia.......... 
                                                                                                                Załącznik nr 7.11.E  

                                                                                                       do Metodyki oceny zdolności kredytowej  Klientów Instytucjonalnych 

 

 Data przyjęcia wniosku …………………………… 

 Nr rejestru …………………………………………..  Podpis pracownika Banku ……………………………   

 Data sporządzenia umowy …………………………… 

 Nr umowy …………………………………………..  Podpis pracownika Banku ……………………………   

 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Oddział w ………………………… 

 

Wniosek 

o udzielenie kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz 

nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, 

obsunięcie się ziemi lub lawinę
1) 

 

 

 
....................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji) 

 

PESEL:                                      | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|   

REGON:                               | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| 

NIP:                                      | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|  

Nr producenta
2)

:                        | __| __| __| __| __| __| __| __| __|  

 
 

...................................................................................................................................................... ................................. 
miejsce realizacji inwestycji/wznowienia produkcji 

 

 
Łączna wysokość szkód w roku kalendarzowym  | __| __| __| __|   w gospodarstwie rolnym lub dziale 

specjalnym produkcji rolnej wynosi (należy uwzględnić również te szkody, po wystąpieniu których 

wnioskodawca zaciągnął już kredyt na wznowienie produkcji z dopłatami ARiMR do oprocentowania):  
 

30% lub poniżej 30% średniej rocznej produkcji i w związku z tym ubiegam się o kredyt na 

wznowienie produkcji z dopłatą ARiMR do oprocentowania stosowaną na zasadach pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
 

powyżej 30% średniej rocznej produkcji. 

 

Wysokość szkód w środkach trwałych innych niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie: 
 

przekracza kwotę 3 350,00 zł. 

 
 

 

 

 



 

 

1. Proszę o udzielenie kredytu inwestycyjnego / obrotowego
1)
 

w kwocie ............................................................................................. zł, 

(słownie złotych ..................................................................................................................................) 

na okres od .................................................................. do ...................................................................... 

 

2. Kredyt przeznaczony jest na wznowienie produkcji po wystąpieniu szkód, określonych w protokole 
oszacowania szkód sporządzonym przez komisję w dniu …................... 

 

3. Koszty (nakłady) niezbędne na wznowienie produkcji: 

rodzaj kosztu (nakładu obrotowego lub inwestycyjnego)     kwota w zł 

...........................................................................        ….................................................zł 

...........................................................................         ....................................................zł 

...........................................................................         ....................................................zł 

...........................................................................         ……..…......................................zł 

...........................................................................         ....................................................zł 

 

4. Proszę o postawienie do mojej dyspozycji kwoty kredytu jednorazowo w terminie do dnia 

..................................................... lub w następujących transzach: 

data            w kwocie                     do kwoty (narastająco) 

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

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

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

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

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

 

5. Zobowiązuję się spłacić wykorzystany kredyt: 

- jednorazowo do dnia ..................................................................................................................... 

- w następujących terminach i ratach: 
         data                         wysokość  

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

..........................  ................................  

..........................  ................................  

 

6. Proponowany termin spłaty odsetek: miesięcznie / kwartalnie / półrocznie / rocznie
1)

. 

 

7. Proponuję następujące zabezpieczenie spłaty kredytu i należnych odsetek: 

1) hipoteka (numery ksiąg wieczystych): 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2) poręczenie (imiona i nazwiska poręczycieli): 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3) zastaw bankowy: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4) inne (wymienić jakie): 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

UWAGA: W przypadku proponowanych zabezpieczeń majątkowych należy, w miarę możliwości, podać wartość księgową, 

wartość wg wyceny rzeczoznawcy, wartość wg polisy ubezpieczeniowej, wartość rynkową. 

 

8. Które z wymienionych wyżej form zabezpieczenia stanowią zabezpieczenie kredytu lub gwarancji 

(poręczenia) w innym banku (podać nazwę i adres banku): 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 



 

 

.................................................................................................................................................. 
 

9. Zadłużenie wobec innych banków, podmiotów gospodarczych, budżetu państwa, ZUS (KRUS) i osób 

fizycznych oraz ewentualne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji i innych: 
 

Podmiot, wobec 

którego istnieje 

zobowiązanie 

(nazwa i adres) 

kwota 

zobowiązania3) 
cel 

kredytowania4) 
rodzaj 

kredytu5) 

forma 

prawnego 

zabezpieczenia 

data 

powstania 

zobowiązania 

data 

wygaśnięcia 

zobowiązania 

       

       

       

       

       
 

10. Oświadczam, że posiadam otwarte rachunki bieżące (pomocnicze) lub oszczędnościowo - 

rozliczeniowe w następujących bankach: 
 nazwa banku/oddziału     rodzaj rachunku                                          nr rachunku 

1) ....................................               .................................  ……………..…….……..…… 

2) ....................................              .................................   …………................................. 

3) ....................................              ……………………  …………………...………….. 

 

11. Ubezpieczenie gospodarstwa (nazwa firmy ubezpieczającej, numer polisy, przedmiot i wartość 

ubezpieczenia, okres ważności ubezpieczenia): 

.............................................................................................................................................................., 

.............................................................................................................................................................., 

............................................................................................................................................................... 
 

12. Oświadczam, że w związku z wystąpieniem szkód, o których mowa w ust. 2:1) 

1) otrzymałam\em odszkodowanie w kwocie …………………………….….zł, 

2) ubiegam się o uzyskanie odszkodowania w kwocie ………………………zł, 

3) nie jestem ubezpieczona\ny. 
 

13. Oświadczam, że z tytułu wystąpienia szkód, o których mowa w ust. 2:1) 

 

1) otrzymałam\em następującą pomoc ze środków publicznych...………………………….…..… 

………………………………………………….……….. w kwocie ………………….….….zł,  

 

2) oprócz dopłat do oprocentowania ARiMR do kredytu na wznowienie produkcji  

ubiegam się lub będę się ubiegać o następującą pomoc ze środków publicznych 

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

………………………………………….…….…... w kwocie ………………….……………zł, 

 

3) dotychczas nie otrzymałam\em, nie ubiegam się i nie będę się ubiegać o pomoc ze środków 

publicznych inną niż dopłaty do oprocentowania ARiMR do kredytu na wznowienie produkcji. 
 

 

14. Działalność, na którą ma zostać udzielony kredyt: .............................................................................. 

........................................................................... zaliczana do podklasy PKD
6)

 ............................... 
 

 

15. Inwestycja lub wznowienie produkcji po wystąpieniu szkód realizowana jest na
1)

: 

1) obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, 

2) obszarach innych niż wymienione w pkt 1). 

 

........................................................................... 
(podpis wnioskodawcy lub pieczęć firmy i podpisy 

osób działających w imieniu wnioskodawcy) 



 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie
7) 

Ja ................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko współmałżonka) 

legitymujący się dowodem osobistym seria ............... nr........................................................................... 

wydanym przez .......................................................................................................................................... 

wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez męża / żonę
1)

 .................................................................... 
          (imię i nazwisko kredytobiorcy) 

 
.......................................................................... 

(podpis współmałżonka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
1) niepotrzebne skreślić 
2) wypełniają tylko producenci posiadający numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
3) określić zobowiązania wymagalne literą “W” zaś niewymagalne literami “NW” 
4) wypełnić w przypadku posiadania kredytu w banku 
5) wpisać literę “P” jeśli kredyt został udzielony na zasadach preferencyjnych, wpisać literę “K” jeśli kredyt został udzielony na 

zasadach komercyjnych 
6) wybrać oznaczenie właściwe dla danej podlinii określone w załączniku nr 21 do Zasad udzielania kredytów preferencyjnych 
7) dotyczy osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnej 

 

 
 



 

 

 
 

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o kredyt z linii K02
 
/ DK02

1)  3)
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

................................................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt/ 

 

PESEL:                                    | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|   

REGON:                              | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| 

NIP:                                    | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|  
numer identyfikacyjny

2)
:      | __| __| __| __| __| __| __| __| __|   

 

 

.................................................................................................................................................................................... 
/miejsce zamieszkania/siedziba podmiotu ubiegającego się o kredyt/ 

 
 

 

Część A 

wypełniają osoby, które nie posiadają pisemnej umowy dzierżawy gruntów rolnych: 

 

Oświadczam, że: 

1) ubiegam się o kredyt z linii K02 / DK02
3) 

na wznowienie produkcji na następujących 

gruntach rolnych użytkowanych na podstawie umowy dzierżawy i wykazanych we wniosku 

o płatności w roku wystąpienia szkód, złożonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego: 
 

lp. województwo powiat gmina 
nazwa obrębu 

ewidencyjnego 

nr działki 

ewidencyjnej 

Powierzchnia, 

na której 

wystąpiły straty 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
 

2) umowa dzierżawy, o której mowa w pkt 1, została zawarta na okres od dnia 

.…………….……... do dnia .…………….……... / na czas nieoznaczony
3)

,  
 

3) nie posiadam pisemnej umowy dzierżawy gruntów rolnych wymienionych w pkt 1, 
 

4) zobowiązuję się do przedkładania w banku .…………….……...........................………… 

wniosków o płatności, które złożę do ARiMR w każdym kolejnym roku spłaty kredytu, 
 

5) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania ww. banku o zakończeniu użytkowania 

gruntów rolnych wymienionych w pkt 1 przed upływem okresu kredytowania. 

 



 

 

Część B  

wypełniają osoby posiadające pisemną umowę dzierżawy gruntów rolnych zawartą na czas 

nieoznaczony 

 

Oświadczam, że: 

1) ubiegam się o kredyt z linii K02 / DK02
3)

 na wznowienie produkcji na następujących 

gruntach rolnych użytkowanych na podstawie pisemnej umowy dzierżawy zawartej na czas 

nieoznaczony: 
 

lp. województwo powiat gmina 
nazwa obrębu 

ewidencyjnego 

nr działki 

ewidencyjnej 

powierzchnia, 

na której 

wystąpiły straty 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
 

2) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania banku o zakończeniu użytkowania 

gruntów rolnych wymienionych w pkt 1 przed upływem okresu kredytowania. 
 

 

 

Świadomy/mi odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla 

siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 

podstawie ustawy albo 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, 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” oświadczam/my, że dane 

przedstawione w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 

 

 

.......................................................... 
/miejscowość, data/ 

.............................................................. 
/czytelny podpis/ 

 

 

 
 

 

 
 

 
1) oświadczenie należy złożyć, gdy w związku z brakiem pisemnej umowy dzierżawy przy udzielaniu kredytu będą uwzględnione 

dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności, w roku wystąpienia szkód, składanym do Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lub gdy umowa dzierżawy 

została zawarta na piśmie na czas nieoznaczony  
2) wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
3)  niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 


