Olsztyn, 11 lipca 2012 r.
ZASADY POSTĘPOWANIA
PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM
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DOTKNIĘTY

Gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej mogą zostać uznane za
dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem
nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi,
powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) jeżeli
zostaną spełnione następujące warunki:
1) poziom szkód w uprawach rolnych, aby uzyskać pomoc musi być wyższy
niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) w
gospodarstwie rolnym z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, w którym
wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne, a w przypadku środków
trwałych wyższy niż 1050 zł, w odniesieniu do pojedynczego środka
trwałego,
2) w przypadku suszy uruchomienie prac komisji przez Wojewodę następuje
wyłącznie w oparciu o wyniki monitoringu suszy rolniczej, które są
publikowane na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach, (prezentowane są rodzaje upraw zagrożone
suszą w poszczególnych gminach),
3) w przypadku wystąpienia pożaru szacowane są szkody, będące wynikiem
wyładowania atmosferycznego, potwierdzonego dokumentem z Policji
lub Straży Pożarnej.
•

CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO
GOSPODARSTWIE
Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych,
powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien
poinformować pisemnie urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na
położenie swoich gruntów, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, na wniosku dostępnym w urzędzie
gminy.
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, a także
innego województwa, we wniosku musi podać położenie gruntów we właściwej
gminie.
Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane.
Wnioski zgłoszone ustnie nie będą rozpatrywane.

•

ZADANIA GMINY
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie
do 15 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
występuje z wnioskiem ( wg opracowanego wzoru) do Wojewody Warmińsko Mazurskiego o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, powołaną przez
Wojewodę. Po zaakceptowaniu wniosku gminy przez Wojewodę i

poinformowaniu gminy o akceptacji tego wniosku, wójt (burmistrz, prezydent
miasta) przesyła złożone przez rolników wnioski indywidualne wraz z imiennymi
wykazami poszkodowanych rolników, sporządzonymi poszczególnymi
sołectwami do właściwego miejscowo Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego.
•

ZADANIA KOMISJI POWIATOWYCH ORAZ KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ
POWOŁANYCH PRZEZ WOJEWODĘ
Powołane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Komisje ds. szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych w poszczególnych powiatach, szacują szkody w
terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia przez rolników wystąpienia
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i sporządzają protokoły z szacowania
szkód.
Po oszacowaniu szkód, przewodniczący komisji powiatowych, przekazują
sporządzone protokoły Przewodniczącemu Komisji Wojewódzkiej, celem
dokonania weryfikacji strat oraz sporządzenia protokołu zbiorczego.
Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej przekazuje Wojewodzie protokół
zbiorczy, w terminie do 14 dni od zakończenia szacowania strat w gminach i
powiatach.
Przewodniczący Komisji Powiatowej, na wnioski rolników, przygotowuje opinie
Wojewody, dotyczące zakresu i wysokości szkód w poszczególnych
gospodarstwach. Po podpisaniu opinii przez Wojewodę, są one przekazywane do
właściwych miejscowo Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

•

ZADANIA WOJEWODY
Wojewoda, w terminie do 3 miesięcy od dnia stwierdzenia niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw
rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
O wyrażeniu zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie
procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla
gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk,
Wojewoda
informuje
Przewodniczącego
Komisji
Wojewódzkiej,
przewodniczących komisji powiatowych, Warmińsko – Mazurską Izbę Rolniczą
w Olsztynie, a także urzędy gmin, w gospodarstwach których szacowano szkody.

•

CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK ZAINTERESOWANY UZYSKANIEM
POMOCY
Rolnik po uzyskaniu informacji z urzędu gminy lub Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego o uruchomieniu preferencyjnej linii kredytowej, występuje
do właściwego terenowo Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego z
wnioskiem o przygotowanie opinii Wojewody.
Po podpisaniu opinii przez Wojewodę, rolnik odbiera ją w Powiatowym Zespole
Doradztwa Rolniczego i składa opinię wraz z wypełnionym wnioskiem
kredytowym i innymi wymaganymi dokumentami w banku, z którym Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowę na dopłaty do
oprocentowania kredytów „klęskowych”.

