Informacja ŁUW w Łodzi dotycząca przekazywania protokołów szkód po
wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Wojewodzie Łódzkiemu
celem przeprowadzenia weryfikacji.
1. Protokoły, podpisane przez komisję i rolnika, należy złożyć w terminie 30 dni od oszacowania
szkód Wojewodzie Łódzkiemu.
2. Protokoły należy przekazać pismem przewodnim, adresowanym na Wydział Infrastruktury
ŁUW w Łodzi, zawierającym wykaz przekazywanych dokumentów.
3. Wykaz dokumentów podlegających przekazaniu:


Zbiorczy protokół z oszacowania szkód w środkach obrotowych gospodarstw rolnych
sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy…
wraz z załącznikami do tego protokołu:
- załącznik nr 1a. Imienny wykaz poszkodowanych gospodarstw, w których szkody
przekraczają 30 % średniej rocznej produkcji,
- załącznik nr 1b. Imienny wykaz poszkodowanych gospodarstw, w których szkody nie
przekraczają 30 % średniej rocznej produkcji,
- załącznik nr 2. Uzasadnienie do zbiorczego protokołu szkód,
- zarządzenie wójta w sprawie ustalenia imiennego składu komisji gminnej.



Protokoły oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych…, sporządzone po wystąpieniu
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikami do tego protokołu:
- załącznik nr 1. Średnia roczna produkcja za okres 3 lat oraz zakres i wysokość
oszacowanych szkód, wg obniżonego dochodu, w produkcji roślinnej,
- załącznik nr 2 lub 2a. Średnia roczna produkcja za okres 3 lat oraz zakres i wysokość
oszacowanych szkód, wg obniżonego dochodu, w towarowej produkcji zwierzęcej,
- załącznik nr 4. Średnia roczna produkcja za okres 3 lat oraz zakres i wysokość
oszacowanych szkód, wg obniżonego dochodu, w towarowej produkcji rybackiej,
- kserokopia wniosku rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie oraz
kserokopie oświadczeń do wniosku rolnika:
 oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich
cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat,
 oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji),
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o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się
siedziba gospodarstwa,

 kserokopia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. wraz
z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych, złożonych
w ARiMR, poświadczonych pieczątką Agencji,
- kserokopia protokołu częściowego – uproszczonego.


Protokół szkód z innego województwa, jeśli gospodarstwo posiada mniejszą cześć gruntów
na terenie innych województw,
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w gospodarstwach rolnych na terenie gminy ................., po wystąpieniu ......................,
celem przeprowadzenia weryfikacji przez ŁUW w Łodzi.
4. Protokoły oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych…, przekazywane do weryfikacji
powinny być ułożone wg kolejności Imiennego wykazu poszkodowanych gospodarstw…,
zamieszczonych w załączniku 1a i 1b do zbiorczego protokołu szkód, ponumerowane ołówkiem
w prawym górnym rogu.
5. Załączniki i oświadczenia do protokołu powinny być ułożone w takiej kolejności, jak zostały
wymienione w pkt 3.
6. Prosimy o przekazywanie protokołów wpiętych w segregatory.
7. Do weryfikacji prosimy przekazać 1 egzemplarz oryginału protokołu szkód powyżej 30 %
średniej rocznej produkcji wraz z załącznikami oraz kserokopią wniosku rolnika i oświadczeniami.
Drugi egzemplarz protokołu z załącznikami, do potwierdzenia wystąpienia szkód przez wojewodę
powinien być dostarczony po dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Wydział Infrastruktury.
8. Potwierdzenie wystąpienia szkód na protokole rolnika musi być poprzedzone złożeniem do
Wydziału Infrastruktury Listy - Rejestru protokołów p.n. Wykaz rolników zwracających się za
pośrednictwem gmin do Wojewody Łódzkiego o potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód.
9. Protokoły szkód do weryfikacji, w których szkody nie przekraczają 30% średniej rocznej
produkcji /w jednym egzemplarzu z załącznikami i oświadczeniami/ prosimy dostarczyć
w późniejszym terminie /po sprawdzeniu protokołów powyżej 30 %/. Wyjątek mogą stanowić
protokoły, na podstawie których rolnik będzie ubiegał się o kredyt klęskowy i te można dostarczyć
wcześniej.

