/pieczątka urzędu gminy/

Zbiorczy protokół z oszacowania szkód w budynkach
i innych środkach trwałych1 gospodarstw rolnych sporządzony po wystąpieniu
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy ........................................
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 następującym składzie:
Imię i Nazwisko
1. ............................................................

Funkcja

Instytucja

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

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

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

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

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

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

4. .............................................................. ....................................

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

5. .............................................................. .....................................

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

6. .............................................................. .....................................

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

ustaliła, że zjawisko2 ....................................................... miało miejsce:
a) w dniu __ __


____

b) w okresie od dnia __ __ ____ do dnia __ __

____

W dniach od ........................ do ........................ komisja przeprowadziła wizję lokalną
i dokonała szacunku szkód w środkach trwałych gospodarstw rolnych.
1. Komisja stwierdziła wystąpienie3 szkód w rozmiarze klęskowym w ....................................
gospodarstwach rolnych.
2. Komisja oszacowała szkody metodą odtworzeniową4 łącznie w ................... budynkach
(budowlach) służących do produkcji w gospodarstwach rolnych, w tym:
......... inwentarskich,
..........gospodarczych,
..........magazynowo – składowych,
..........pozostałych,
na łączną wartość kosztorysową /inwestycyjną* ……………....................................... zł,
słownie .................................................................................................................................... zł.
3. Komisja oszacowała wartość szkód w pozostałych środkach trwałych (w ciągnikach i samochodach
dostawczych, maszynach i urządzeniach rolniczych) na kwotę …………………………………… zł,
słownie .................................................................................................................................... zł.

1

ciągnikach i samochodach dostawczych, maszynach i urządzeniach rolniczych
wymienić rodzaj zjawiska: huragan, deszcz nawalny, powódź, gradobicie
3
podać liczbę gospodarstw rolnych
4
metoda odtworzeniowa – zakłada odbudowę (odtworzenie) w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach budynków wycenianych
(zachowując ich standard jakościowy)
* właściwe zaznaczyć
2

4. Łączna wartość oszacowanych strat w środkach trwałych (pkt 2 i 3)
wynosi .................... zł, słownie ................................................................................................... zł.
5. Imienny wykaz poszkodowanych rolników, opis zniszczonych budynków i wyszczególnienie
szkód w tych budynkach zawiera załącznik nr 3a do niniejszego protokołu, stanowiącego wraz
z protokołem integralną całość.
6. Wartość kosztorysową /inwestycyjną5 robót budowlanych wyliczono6 w oparciu
o .........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Poszkodowani rolnicy są posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym.
Deklarują zaciągnięcie inwestycyjnego kredytu „klęskowego” w łącznej wysokości
.......................... zł, słownie .......................................................................................................... zł.
Uzgodnionym bankiem do udzielania kredytów klęskowych jest:
...........................................................................................................................................................................
/pełna nazwa i adres banku, oddziału, filii, tel./

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

4. ......................................

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

5. ......................................

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

6. ......................................

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

podpis
Prezydenta/Burmistrza/Wójta
Data sporządzenia protokołu ...........................
Tel. do Urzędu Gminy/Miasta (członka komisji): ................................................
Tel. do Oddziału Rolnictwa i Środowiska ŁUW w Łodzi (0-42) 664-11-36

5

wartość kosztorysową /inwestycyjną ponoszonych nakładów ustala się na podstawie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie
funkcji użytkowych budynków. Wynika ona z ustalonych zakresów robót do wykonania w celu usunięcia zniszczeń, odbudowy budynków lub
wykonania niezbędnych remontów kapitalnych
6
wymienić katalogi, cenniki, datę ich wydania
* właściwe zaznaczyć

Objaśnienia:
 Od 1 maja 2007 r. nie szacuje się strat w budynkach mieszkalnych do kredytu „klęskowego”.
 W przypadku pożaru spowodowanego piorunem należy dołączyć zaświadczenia od policji lub straży potwierdzające
wystąpienie tego zjawiska. W przypadku szkód w zwierzętach, jeśli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim,
wymagane są dokumenty potwierdzające zdarzenie od Powiatowego Inspektora Weterynarii.
 W składzie komisji szacującej szkody winna się znaleźć osoba posiadająca wykształcenie lub doświadczenie zawodowe
w budownictwie.

