Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi, umożliwiająca poszkodowanym korzystanie z pomocy łagodzącej skutki klęsk żywiołowych

Lp.

Proces / czynność

Jednostka
odpowiedzialna
/osoba
odpowiedzialna

1

2

3

4

Wójt / burmistrz /
prezydent

Niezwłocznie

Wójt / burmistrz /
prezydent

Niezwłocznie,
najpóźniej w ciągu 7
dni od daty
wystąpienia zjawiska,
z wyjątkiem ujemnych
skutków
przezimowania
i przymrozków
wiosennych.

1.

2.

 Rozpoznanie
rodzaju
i
rozmiaru
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
które wyrządziło szkody na terenie gminy.
 Stwierdzenie spełnienia warunków do
zakwalifikowania
tego
zjawiska
atmosferycznego porównywalnego do klęski
żywiołowej. /Zjawiskiem musi być dotknięty
pewien obszar, najmniej sołectwo, na którym
znajdują się poszkodowane gospodarstwa,
w rozmiarach stanowiących zagrożenie
dalszego ich funkcjonowania./ Wyjątek
stanowią szkody powstałe od uderzenia
pioruna.
Powiadomienie
Wydziału
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW w Łodzi o zamiarze
wszczęcia procedury postępowania, na
opracowanym wzorze zamieszczonym na
stronie internetowej ŁUW w Łodzi,
informujące
o
spełnieniu
warunków
wymienionych w pkt 1 oraz o ewentualnym
wystąpieniu do IMiGW o potwierdzenie
wystąpienia zjawiska na terenie gminy lub
o ekspertyzę w przypadku utrudnionej sytuacji
do stwierdzenia zjawiska.

Termin

Dokument

Konsultacja,
weryfikacja,
akceptacja
/osoba

5

6

Powiadomienie o zamiarze wszczęcia
procedury związanej z szacowaniem
szkód
w gospodarstwach rolnych
dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi,
umożliwiająca
poszkodowanym korzystanie z pomocy
łagodzącej skutki klęsk żywiołowych.

Konsultacja –
pracownicy Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska ds. oceny
szkód w rolnictwie
tel. (042) 664 11 36
(042) 664 10 07

3.

4.

5.

6.

Ustalenie odrębnym zarządzeniem imiennego
składu osobowego gminnej komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych,
stosownie do zarządzenia Wojewody Łódzkiego
w sprawie powołania gminnych komisji,
wg przykładu zamieszczonego na stronie
internetowej ŁUW w Łodzi, a następnie
przekazanie tego zarządzenia do Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa ŁUW w Łodzi.

Wójt / burmistrz /
prezydent

Niezwłocznie

Zarządzenie
wójta
/
burmistrza
/prezydenta
w
sprawie
ustalenia
imiennego składu osobowego gminnej
komisji.

Powiadomienie
gospodarstw
położonych
na terenie gminy o możliwości wszczęcia
Procedury związanej z szacowaniem szkód
w
gospodarstwach
rolnych
dotkniętych
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
umożliwiającej poszkodowanym korzystanie
z pomocy łagodzącej skutki klęsk żywiołowych.

Wójt / burmistrz /
prezydent

Niezwłocznie

Dokument zwyczajowo przyjęty przez
gminę (powiadomienia poprzez sołtysów,
kurenda, ogłoszenia, itp.).

Rolnicy

Niezwłocznie,
nie później jednak niż
10 dni od daty
wystąpienia zjawiska,
z wyjątkiem ujemnych
skutków
przezimowania
i przymrozków
wiosennych

Wniosek o oszacowanie szkód przez
komisję
w gospodarstwie rolnym
powstałych w wyniku niekorzystnego
zjawiska
atmosferycznego
wraz
z oświadczeniami nr 1, 2, 3, 4a i 4b oraz
wydrukiem wniosku o przyznanie
płatności bezpośrednich, który został
złożony w ARiMR.

Zgłaszanie do Urzędu Gminy wniosków
poszkodowanych
gospodarstw z prośbą
o oszacowanie szkód przez gminne komisje na
opracowanym wzorze zamieszczonym na stronie
internetowej ŁUW w Łodzi. Wniosek powinien
zawierać zgodę rolnika na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych,
zgodnie z tzw. RODO.

Udostępnienie na stronie internetowej MRiRW
w
zakładce
„Niekorzystne
zjawiska
atmosferyczne – pomoc” – „Wzoru protokołu
szacowania szkód z danymi do stosowania na
dany
rok
–
niekorzystne
zjawiska
atmosferyczne”.

Minister
właściwy do
spraw rozwoju
wsi

Protokół Nr …. z oszacowania zakresu
i wysokości szkód w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnej spowodowanych wystąpieniem
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
wraz z załącznikami nr 1, 1c, 2, 3, 4a, 4b
oraz z danymi do wyliczenia protokołu
dla danego regionu FADN, opracowanych
przez IERiGŻ – PIB w Warszawie

Konsultacja –
pracownicy Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska ds. oceny
szkód w rolnictwie

7.

Opracowanie i zamieszczenie na stronie
internetowej ŁUW w Łodzi pliku wzorów
dokumentów,
informacji
i
przykładów
niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej
Procedury na poziomie gmin m.in.: wzór
wniosku rolnika o oszacowanie szkód
z oświadczeniami, wzory zbiorczych protokołów
szkód z załącznikami. Tytuły dokumentów
wymienione są w pkt 5 i 9 kol. 5.

 Sprawdzenie (zweryfikowanie) przez komisje
gminne
zgodności
powierzchni
UR
przeznaczonych pod uprawę zgłoszonych we
wniosku rolnika o oszacowanie szkód
i oświadczeniu nr 1, z wnioskiem o przyznanie
płatności bezpośrednich złożonym w ARiMR.

8.

 Oszacowanie szkód przez gminne komisje,
poprzez lustracje na miejscu: w uprawach
rolnych, w zwierzętach gospodarskich,
w rybach, w budynkach i innych środkach
trwałych,
w
uprawach
trwałych
- w nasadzeniach drzew i krzewów owocowych
oraz sporządzenie protokołów z oszacowania
szkód, zgodnie z podanym wzorem w kol. 5.
 Szacunki
upraw
w
gospodarstwach
specjalistycznych o dużym stopniu trudności
oszacowania, mogą być dokonane z udziałem
komisji wojewódzkiej.

Akceptacja Kierownik Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska,
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi

Wydział
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska

Gminna komisja
ds. szacowania
szkód
w
gospodarstwach
rolnych powołana
przez wojewodę

Gminna
komisja
dokonuje oszacowania
szkód:
•
w
środkach
obrotowych
w terminie do 2
miesięcy od dnia
złożenia
wniosku
rolnika o oszacowania
szkód, nie później
jednak niż do czasu
zbioru plonu głównego
danej uprawy albo jej
likwidacji,
z wyjątkiem powodzi
i ujemnych skutków
przezimowania
•
w
środkach
trwałych - w terminie
do 3 miesięcy od
wystąpienia zjawiska
z wyjątkiem powodzi
i ujemnych skutków
przezimowania.

Protokół Nr … z oszacowania zakresu
i wysokości szkód w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnej spowodowanych wystąpieniem
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
wraz z załącznikami nr 1, 1c, 2, 3, 4a i 4b
oraz z wnioskiem rolnika o oszacowanie
szkód i z oświadczeniami rolnika nr 1, 2,
3, 4a i 4b, a także wydruk wniosku Weryfikacja, kontrola
o przyznanie płatności bezpośrednich - komisja wojewódzka
składanym do ARiMR.

jw.

• W terminie 30 dni
od dnia oszacowania
szkód na miejscu
w
gospodarstwie
komisja
jest
zobowiązana
do
złożenia
protokołu
szkód
właściwemu
terytorialnie
wojewodzie.

9.

Podsumowanie szkód gospodarstw rolnych po
wystąpieniu niekorzystnego zjawiska na
poziomie gminy, na podanych wzorach
zbiorczych protokołów w kol. 5 niniejszego
pkt-u.

Wójt / burmistrz /
prezydent,
gminna komisja

• W przypadku gdy
grunty gospodarstwa
położone są na terenie
co najmniej dwóch
województw, komisja
jest zobowiązana do
złożenia
protokołu
szkód
z
całego
gospodarstwa
wojewodzie
właściwemu
ze
względu na położenie
największej
części
gospodarstwa
– w terminie 45 dni
od dnia oszacowania
szkód na miejscu
w gospodarstwie.

• Zbiorczy protokół z oszacowania
szkód
w
środkach
obrotowych
– w uprawach rolnych i w zwierzętach
gospodarskich,
sporządzony po
wystąpieniu
niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego na terenie gminy …
wraz z załącznikami nr 1a, 1b i 2.
• Zbiorczy protokół z oszacowania szkód
w budynkach i innych środkach trwałych
gospodarstw rolnych sporządzony po
wystąpieniu niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego na terenie gminy …
wraz z załącznikiem nr 4a.
• Zbiorczy protokół z oszacowania
szkód
w
uprawach
trwałych
– w nasadzeniach drzew i krzewów
sadowniczych,
sporządzony
po
wystąpieniu niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego na terenie gminy …
wraz z załącznikiem nr 4b.
• Zbiorczy protokół z oszacowania szkód
gospodarstw
rolnych
w
środkach
obrotowych: w uprawach rolnych
i
w
zwierzętach
gospodarskich,
w środkach trwałych: w uprawach
trwałych,
w
zwierzętach
stada
podstawowego oraz w budynkach
i maszynach, sporządzony po wystąpieniu
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
na terenie gminy … wraz z załącznikami
nr 1a, 1b i 2.
•
Zarządzenie
wójta,
burmistrza,
prezydenta ustalającego imienny skład
osobowy gminnej komisji.

Konsultacja –
pracownicy Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska ds. oceny
szkód w rolnictwie

10

Przekazanie do Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW w Łodzi pismem przewodnim
protokołów zbiorczych wymienionych w pkt 9,
kol. 5 oraz protokołów indywidualnych
z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych,
o których mowa w pkt 8, kol. 5, celem uznania
gminy
jako
dotkniętej
niekorzystnym
zjawiskiem atmosferycznym porównywalnym
do klęski żywiołowej.

Urząd gminy /
gminna komisja

jw.

11.

Weryfikacja i ocena zbiorczych
oraz
indywidualnych protokołów oszacowania szkód
wymienionych w pkt 8, 9, kol. 5 pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Wydział
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska

kpa
(do 2 miesięcy)
- w przypadku korekt
termin ulega
wydłużeniu

Dokonanie zbiorczych zestawień oszacowanych
szkód w gospodarstwach rolnych na terenie
województwa.

Wydział
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska

Opracowanie i zamieszczenie na stronie
internetowej wzoru dokumentu wymienionego
w kol. 5, niezbędnego do przekazania rolnikowi
protokołu z potwierdzeniem wystąpienia szkód.

Wydział
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska

12.

13.

Pracownicy Oddziału
Pokwitowanie przekazania protokołów
Rolnictwa
gminnym komisjom po przeprowadzonej
i Środowiska ds. oceny
weryfikacji.
szkód w rolnictwie

jw.

Zestawienie oszacowanych szkód.

Akceptacja Kierownik Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska,
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi

jw.

Lista nr … Rejestr protokołów
z potwierdzeniem szkód - Wykaz
rolników zwracających się
za
pośrednictwem gmin do wojewody
o potwierdzenie na protokole wystąpienia
szkód.

Akceptacja Kierownik Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska,
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi

Przekazywanie przez gminne komisje do
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa list
z wykazem rolników ubiegających się o pomoc
po klęskach wraz z oryginałami protokołów
szkód tych gospodarstw, celem potwierdzenia
szkód przez wojewodę.

Wójt / burmistrz /
prezydent,
komisja gminna

Kompleksowa
weryfikacja
merytoryczna,
formalna
i
rachunkowa
dokumentów
przekazanych przez gminy wymienionych
w pkt 14 kol. 5, prowadzących do wydania
protokołów szkód rolnikom z potwierdzeniem
wystąpienia szkód przez wojewodę.

Wydział
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi/Oddział
Rolnictwa
i Środowiska

16.

Potwierdzenie z upoważnienia wojewody
wystąpienia szkód na protokołach rolników
i wydanie tych protokołów rolnikom za
pośrednictwem gmin.

Wydział
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi/Oddział
Rolnictwa
i Środowiska

17.

Podsumowanie akcji oszacowania szkód
i wydania protokołów szkód potwierdzających
poniesione szkody, na poziomie gmin i na
poziomie województwa.

Wydział
Infrastruktury
i Rolnictwa ŁUW
w Łodzi/Oddział
Rolnictwa
i Środowiska

14.

15.

Po przeprowadzonej
weryfikacji
protokołów
- najpóźniej do 12
miesięcy od daty
oszacowania szkód
przez komisję na
miejscu
w gospodarstwie

kpa
(do 2 miesięcy)

•
Ww. lista z wykazem rolników
zwracających się za pośrednictwem gmin
do Wojewody o potwierdzenie na
protokole wystąpienia szkód.
• Oryginały protokołów gospodarstw
wym. w pkt 8, kol. 5, z wyjątkiem
protokołów w środkach obrotowych,
w których szkody nie przekroczą 30%
lub będą równać się 30 % średniej
rocznej produkcji gospodarstwa.

Konsultacja –
pracownicy Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska ds. oceny
szkód w rolnictwie

jw.

Pracownicy Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska ds. oceny
szkód w rolnictwie

jw.

Potwierdzenia
wystąpienia szkód
Na
protokołach
szkód
rolników z upoważnienia
upoważniona
osoba
potwierdza wojewody dokonują
wystąpienie szkód pieczęcią i podpisem - kierownik i zastępca
z upoważnienia wojewody oraz datą.
kierownika Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska

kpa

Zestawienie oszacowanych szkód oraz
Akceptacja
wydanych protokołów potwierdzających
- kierownik Oddziału
poniesione szkody wg stanu na
Rolnictwa
30 czerwca i 31 grudnia.
i Środowiska

