/pieczątka urzędu gminy/

Zbiorczy protokół
z oszacowania szkód w uprawach trwałych – w nasadzeniach drzew i krzewów sadowniczych,
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

Funkcja

Instytucja

1. .............................................................. ......................................... ..........................................
2. .............................................................. ......................................... ..........................................
3. .............................................................. ......................................... ..........................................
4. .............................................................. .......................................... .........................................
5. .............................................................. .......................................... .........................................
6. .............................................................. .......................................... .........................................
ustaliła, że zjawisko1 ........................................................................................... miało miejsce:
a) w dniu __

__

b) w okresie od dnia __

____
__

____ do dnia __ __

____





Komisja przeprowadziła dwukrotnie w dniach ………………….. i ………………….. wizję lokalną
i dokonała szacunku szkód w gospodarstwach sadowniczych dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem
atmosferycznym na terenie gminy oraz stwierdziła co następuje:
1. Łączna liczba poszkodowanych gospodarstw na terenie gminy* wynosi …………………….......
2. Łączna powierzchnia oszacowanych upraw kwalifikujących się do likwidacji* wynosi............... ha.
3. Ilość zniszczonych nasadzeń sadowniczych na powyższej powierzchni wynosi: ……….... szt. drzew
i …………. szt. krzewów owocowych.

4. Łączna kwota oszacowanych szkód w środkach trwałych - w drzewach i krzewach owocowych
wyliczona według wartości bieżącej*, wynosi ……………………………………….……… zł,
słownie ………………………………………..….………………………………..……...………….. zł.
5. Imienny wykaz poszkodowanych użytkowników gospodarstw zamieszczono w załączniku
nr 3b do niniejszego protokołu, który wraz z protokołem stanowią integralną całość.

1

wymienić rodzaj zjawiska: susza, powódź, huragan, gradobicie, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny
* zgodnie z załącznikiem nr 3b do zbiorczego protokołu szkód – Imienny wykaz poszkodowanych gospodarstw …

6. Szkody spowodowane zjawiskiem ....…………………..…..……….. objęły obszar sołectw:
/wymienić rodzaj/

…………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………..…….................
7. Liczba rolników zainteresowanych uzyskaniem kredytu na wznowienie produkcji - ………..……
8. Liczba rolników zainteresowanych uzyskaniem innych form pomocy - ……………..
Uzgodnionym bankiem do udzielania kredytów klęskowych jest:
....................................................................................................................................................................
/pełna nazwa i adres banku, oddziału, filii, tel./

Bank ten jest zrzeszony w ..........................................................................................................................
/pełna nazwa banku zrzeszającego/

Czytelne podpisy członków komisji gminnej:
1 ...............................................
2 ................................................
3 ………………………………
4 ................................................
5 ………………………………
6 ……………………………....

......................................................
podpis
Prezydenta/Burmistrza/Wójta

Data sporządzenia protokołu: .................................................
Tel. do Urzędu Gminy/Miasta (członka komisji): ...........................



zgodnie z załącznikiem nr 3b do zbiorczego protokołu szkód – Imienny wykaz poszkodowanych gospodarstw …

