/pieczątka urzędu gminy/

Protokół
oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym
sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
.………………..……………………………………………..…….
/wymienić rodzaj niekorzystnego zjawiska atmosferycznego1/

......................................................................................................................................
/imię i nazwisko producenta rolnego lub nazwa podmiotu/

……………………………………………………….……….................
/adres zamieszkania producenta rolnego/

……………..………….
/gmina/

…………………………………………………......................................
/adres siedziby gospodarstwa lub podmiotu/

.……………………….
/gmina/

Numer identyfikacyjny producenta rolnego …………………………….
PESEL ..................................................
Data zgłoszenia wystąpienia szkód2……………………..….…

Komisja gminna ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie
województwa łódzkiego, powołana zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 99/2015
z dnia 22 kwietnia 2015 r., w składzie:
Imię i Nazwisko
1 .........................................................
2 .........................................................
3 .........................................................
4……………………………………..
5……………………………………..
6……………………………………..

Instytucja
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

przeprowadziła w dniu ………………………………………..… lustrację szkód na miejscu
w gospodarstwie oraz przyjęła oświadczenia rolnika nr 1, 2 i 3*.
Komisja ustaliła, że powyżej wymienione zjawisko w gospodarstwie rolnym miało miejsce:
a) w dniu ⎪_⎪_⎪

⎪_⎪_⎪

b) w okresie od dnia ⎪_⎪_⎪

⎪_⎪_⎪_⎪_⎪
⎪_⎪_⎪

⎪_⎪_⎪_⎪_⎪ do dnia ⎪_⎪_⎪

⎪_⎪_⎪

⎪_⎪_⎪_⎪_⎪

Szczegółowy zakres i wysokość oszacowanych szkód przez komisję w środkach obrotowych
i środkach trwałych oraz wartości średniej rocznej produkcji zawierają załączniki nr 1, 2, 3a,
3b, 3c, 4* do niniejszego protokołu. Z powyższych załączników zawierających obliczenia,
w tabeli nr 1 zestawiono wartości oszacowanych szkód i średniej rocznej produkcji
gospodarstwa za okres 3 lat oraz wyliczono % średniej rocznej produkcji, jaką stanowią
poniesione szkody w odniesieniu do średniej rocznej produkcji z 3 lat poprzedzających
klęskę.
1

wymienić rodzaj: susza, powódź, huragan, gradobicie, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz
nawalny
2
odpowiada dacie przyjęcia wniosku zgłoszeniowego w UG
* zaznaczyć właściwe

Tabela nr 1. Zestawienie oszacowanych szkód oraz wyliczenie /w %/ średniej rocznej produkcji gospodarstwa,
jaką stanowią poniesione szkody w odniesieniu do średniej rocznej produkcji z 3 lat poprzedzających klęskę

L.p.

Rodzaj produkcji
i środków trwałych

Kwota
oszacowanych
szkód wg
obniżonego
dochodu
w 2015r.
/zł/

1

2

3

Średnia roczna
produkcja
w gospodarstwie
z 3 lat
poprzedzających
klęskę
/z lat 2012 – 2014/
/zł/

Wysokość poniesionej
szkody
(obniżony dochód)
do średniej rocznej
produkcji
/%/

Kwota oszacowanych
szkód w środkach
trwałych
/zł/

4

5=3:4

6

1

produkcja roślinna

X

2

produkcja zwierzęca

X

3

produkcja rybacka

X

4

Razem produkcja –
środki obrotowe

X

5

Środki trwałe – budynki,
maszyny, ciągniki

X

X

powyżej 1050 zł

6

uprawy trwałe

X

X

powyżej 1050 zł

7

zwierzęta stada
podstawowego

X

X

powyżej 1050 zł

8

Razem środki trwałe

X

X

X

1. Kwota oszacowanych szkód wg obniżonego dochodu w produkcji roślinnej,
wynosi ...................................... zł i stanowi ……….…… % średniej rocznej produkcji z 3 lat.
1.1.Koszty nieponiesione (wyliczone w załączniku nr 1) wynoszą łącznie ....................... zł.
1.2. Koszty poniesione z powodu nie zebrania plonów wynoszą3 ..................... zł.
2. Kwota oszacowanych szkód wg obniżonego dochodu w produkcji zwierzęcej4,
wynosi ............................. zł i stanowi ………….… % średniej rocznej produkcji z 3 lat.
3. Kwota oszacowanych szkód wg obniżonego dochodu w produkcji rybackiej,
wynosi …………....………..…zł i stanowi ……..……….% średniej rocznej produkcji z 3 lat.
4.
Łączna
wysokość
oszacowanych
szkód
w
środkach
obrotowych
wynosi …………………. zł i stanowi …….……… % średniej rocznej produkcji
roślinnej, zwierzęcej i rybackiej w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających wystąpienie
klęski.
5. Szkody w środkach trwałych4 wynoszą ……………..………...……………………….. zł.
6. Łączna wysokość oszacowanych szkód w gospodarstwie w środkach obrotowych oraz
w środkach trwałych wynosi (pkt 3+pkt 4) ……………………………...……………..… zł,
słownie …………….………………….…………...………………………………………... zł.
7.

Powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem /z zał. nr 1/ wynosi ...................... ha,
/z zał. nr 3b/ wynosi ……............... ha,
razem …….………... ha.

Poszkodowany oświadcza, że zamierza zaciągnąć kredyt
produkcji TAK/NIE* albo skorzystać z innej pomocy TAK/NIE*

„klęskowy”

na

wznowienie

Producent rolny zawarł umowę ubezpieczenia TAK/NIE*, jeżeli TAK, to w jakim zakresie:
upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, środków trwałych*.
Producent otrzymał odszkodowanie z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych
TAK/NIE*, jeżeli TAK, to w jakim zakresie i w jakiej wysokości..................................................... zł.
3

jeśli nie występują należy wpisać „0”, jeśli występują, podać z jakiego tytułu
jeśli nie występują należy wpisać „0”
∗
zaznaczyć właściwe
4

Powierzchnia

gospodarstwa

ogółem

/wg

ewidencji

gruntów

i

budynków/

wynosi

………..

ha.

Powierzchnia użytków rolnych pod uprawami rolnymi, na dzień wystąpienia szkód
/wg rzeczywistego stanu użytkowania, zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich oraz z pkt 5 wniosku zgłoszeniowego/

wynosi ……….……….. ha, z tego grunty własne stanowią ………. ha, grunty dzierżawione ……. ha.
Powierzchnia stawów rybackich wynosi …………ha.
Średnie plony, średnie ceny, produkcję ryb gospodarstwa z okresu 3 lat ustalono na podstawie∗:
pisemnych oświadczeń rolnika prowadzącego rachunkowość rolną – nr 1 i 2 do protokołu,
średnich plonów i cen statystycznych dla woj. łódzkiego
ksiąg stawowych

Rolnik posiada grunty w innych gminach TAK/ NIE*, jeśli TAK, wymienić w jakich i podać pow. UR
……………………………………………………………………………………………………………………………...……..

Komisja ma prawo zweryfikować oświadczenia rolnika pod względem popełnionych błędów merytorycznych.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda ze
względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny. Kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem pozostaje w aktach urzędu gminy.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł
23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 92
z późniejszymi zmianami).

.……….……….……….

…………...………….………

/czytelny podpis rolnika /

/lub osoby upoważnionej do podpisu/

Czytelne podpisy komisji gminnej:
1 .........................................................

4…………………………………

2 .........................................................

5…………………………………

3 .........................................................

6…………………………………

Data sporządzenia protokołu .................................
*

Załączniki do protokołu :
1. Załącznik nr 1 – Średnia roczna produkcja za okres 3 lat oraz zakres i wysokość oszacowanych szkód, wg obniżonego dochodu,
w produkcji roślinnej
2. Załącznik nr 2 – Średnia roczna produkcja za okres 3 lat oraz zakres i wysokość oszacowanych szkód, wg obniżonego dochodu,
w towarowej produkcji zwierzęcej
3. Załącznik nr 3a – Oszacowane szkody w budynkach i innych środkach trwałych
4. Załącznik nr 3b – Zakres i wysokość oszacowanych szkód drzew i krzewów sadowniczych na plantacjach towarowych
5. Załącznik nr 3c – Szkody w stadzie podstawowym zwierząt gospodarskich
6. Załącznik nr 4 – Średnia roczna produkcja za okres 3 lat oraz zakres i wysokość oszacowanych szkód, wg obniżonego dochodu, w
towarowej produkcji rybackiej
Oświadczenia a/a komisji:
1. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za
okres 3 lat
Tabela pomocnicza do oświadczenia nr 1 – wyliczenie średnich plonów i średnich cen uzyskanych w gospodarstwie za okres 3 lat
(dotyczy wyłącznie gospodarstw prowadzących rachunkowość, chcących skorzystać z własnych danych)
2. Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)
3. Oświadczenie nr 3 o poniesionych szkodach w budynkach i innych środkach trwałych w gospodarstwie po wystąpieniu niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego

∗

zaznaczyć właściwe

