
Miesięczne obciążenie 
(rata + odsetki)

Ostateczny termin 
spłaty

Wyszczególnienie Grunty własne (ha)
grunty orne
użytki zielone
sady i plantacje wieloletnie
inne
OGÓŁEM 0,00

ubezpieczeniowa rynkowa wg wyceny

- zł                    - zł                      - zł                    

Wyszczególnienie Ilość (szt.) Wartość Ilość (szt.) Wartość
ciągnik rolniczy Kultywator
Kombajn zbożowy Brony
Kombajn ziemniaczany Pług
Prasa
Opryskiwacz
Rozrzutnik
Siewnik
RAZEM

rynkowa

- zł                    

PKD prowadzonej działalności rolniczej

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT)
Ustrój małżeński
Status mieszkaniowy

RAZEM

2. Użytkowane grunty: 
Razem (ha)Grunty dzierżawione (ha)

3. Budynki, budowle, mieszkania własnościowe:
Wartość w zł (do wyboru)

Rodzaj

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A. Zobowiązania związane z prowadzoną działalnością rolniczą

B. Zobowiązania nie związane z prowadzona działalnością rolniczą

Imię (imiona) i nazwisko
Imiona rodziców

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji (podać jeżeli jest inny niż 
adres zamieszkania)

Seria i nr dowodu osobistego, przez kogo wydany

PESEL

- zł                                                       RAZEM

- zł                                                                                                                                                            

Marka, model Rok produkcji
Wartość

5. Pozostałe środki transportu:

ubezpieczeniowa

Nazwa banku/instytucji, rodzaj zobowiązania

REGON
Telefon kontaktowy

4. Maszyny, urządzenia i środki transportu (rolnicze):

E-mail

Kwota zadłużenia/zobowiązania

Załącznik nr 2.10 do "Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - podręcznik kredytowy (…)"

INFORMACJA O GOSPODARSTWIE ROLNYM

Liczba osób wspólnie utrzymujących się z dochodu Wnioskodawcy/Poręczyciela

1. Aktualny stan zadłużenia/zobowiązań w innych bankach i instytucjach (w tym z tytułu poręczeń, kart kredytowych,
alimentów itp.):

Rachunki bankowe w innych bankach (podać nazwę banku) 

Rok budowy lub stan 
użytkowy



Wyszczególnienie Ilość (szt.) Zasiew Wielkość (ha) Zapasy Ilość
Lochy
Tuczniki
Warchlaki
Prosięta
Krowy
Jałówki
Opasy
Cielęta
Drób

Z jakiej powierzchni 
użytków

Ilość (q, t) Cena Wartość Wartość

Pszenica - zł                      
Żyto - zł                      
Pszenżyto - zł                      
Jęczmień - zł                      
Owies - zł                      
Mieszanka zbożowa - zł                      
Rzepak - zł                      
Gryka - zł                      
Ziemniaki - zł                      
Porzeczki - zł                      
Marchew - zł                      
Chrzan - zł                      
Trawa nasienna - zł                      
Kukurydza - zł                      

- zł                      
- zł                      

Razem produkcja roślinna 0,00 0,00 - zł                    - zł                      - zł                    

Cena Wartość Wartość
Mleko - zł                      
Opasy - zł                      
Jałówki - zł                      
Cielęta - zł                      
Tuczniki - zł                      
Warchlaki - zł                      
Prosięta - zł                      
Owce - zł                      
Drób - zł                      

- zł                      
- zł                      

- zł                    - zł                      - zł                    

Rok ubiegły:

- zł                      - zł                    

Rok ubiegły:

Zakup kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaków itp.
Zakup hodowlanych jałówek, loszek, knurów i innych
Zakup środków ochrony roślin 
Zakup pasz 
Zakup paliwa na cele rolnicze

Rok bieżący 
(prognoza od I do 

XII)

Rok bieżący 
(prognoza od I do 

XII)
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Zakup nawozów
Zakup kwalifikowanego materiału siewnego

Dopłaty bezpośrednie do gospodarstwa
Inne przychody (zwrot podatku akcyzowego, VAT, dotacje na inwestycje w gosp., itp.)
RAZEM PRZYCHODY Z GOSPODARSTWA:

KOSZTY GOSPODARSTWA

Pozostałe przychody z gospodarstwa

Rok bieżący 
(prognoza od I do 

XII)

Razem produkcja zwierzęca

Rok bieżący 
(prognoza od I do 

XII)

Produkcja zwierzęca

Wyszczególnienie

Rok ubiegły:

Ilość (q,t, szt.,litry)

6. Aktualny (na dzień składania wniosku) stan inwentarza, wielkość zasiewu, zapasy: 

PRZYCHODY Z GOSPODARSTWA
Produkcja roślinna

Wyszczególnienie

Rok ubiegły:



- zł                      - zł                    
- zł                      - zł                    

Rok ubiegły:

- zł                      - zł                     

- zł                      - zł                    

- zł                    - zł                      - zł                    

- zł                    - zł                      - zł                    

- zł                    - zł                      - zł                    
Spłata kredytów nie związanych z działalnością rolniczą
Dochód do dyspozycji rolnika

Spłata rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych

Spłata odsetek od kredytów inwest. i obr. związanych z działal. rolniczą

Spłata rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych
Dochód z gospodarstwa

Wyszczególnienie/Rok
Przychody z gospodarstwa
Koszty gospodarstwa

Dochód z gospodarstwa po spłacie kredytów

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA:

Spłata odsetek od kredytów inwest. i obrotowych związanych z działalnością rolniczą 

Inne koszty (wymienić):
RAZEM KOSZTY GOSPODARSTWA:

Zakup zwierząt do chowu

Podatki (rolny, inne) 
Koszty ubezpieczeń (osobowe – KRUS, komunikacyjne OC/AC, budynki, inne) 

Koszty usług weterynaryjnych
Koszty usług rolniczych (kombajn, prasa, inne) 
Koszty napraw sprzętu rolniczego

DOCHÓD SPOZA GOSPODARSTWA:

Oświadczam(y), iż:
1) w okresie kredytowania utrzymany zostanie trend działalności określony w powyższym dokumencie jako prognoza.  
2) gospodarstwo spełnia kryteria ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w tym dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska oraz identyfikacji i
rejestracji zwierząt.

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), że
informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe.

1. Koszty utrzymania osób w rodzinie
2. Koszty utrzymania gospodarstwa domowego tj.: opłaty związane z utrzymaniem domu lub 
mieszkania, opłaty za telefon, samochód, naukę dzieci itp.

KOSZTY UTRZYMANIA RODZINY:

DOCHÓD DO DYSPOZYCJI ROLNIKA

SPŁATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NIE ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ (rata + 
odsetki):

Rok bieżący 
(prognoza od I do 

XII)

Dochód spoza gospodarstwa

PODSUMOWANIE

(czytelny/e podpis/y składających 
 Informację o gospodarstwie rolnym)

(miejscowość, data)

Planowane wyniki finansowe w kolejnych latach kredytowania:

Koszty utrzymania rodziny


