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SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO 
ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W 2018 ROKU 

 

 
Wymagane dokumenty:  

Dostarczane przez stronę: 

 wniosek rolnika o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym  
 tytuł prawny do władania nieruchomością, 
 oświadczenie rolnika o uzyskiwanych plonach i cenach w trzech latach 

poprzedzających rok, w którym nastąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne 
w zakresie produkcji roślinnej (patrz załącznik nr 1), 

 oświadczenie rolnika w zakresie posiadanych gatunków zwierząt, ich ilości oraz 
wydajności w trzech latach poprzedzających rok, w którym nastąpiło niekorzystne 
zjawisko atmosferyczne w przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt 
(patrz załącznik nr 2) 

 kserokopia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018, złożonego 
w ARiMR i poświadczonego pieczątka Agencji, 

Zbierane przez wydział realizujący zadanie: 

 protokół częściowy oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie 
 zestawienie zbiorcze oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach na 

terenie całej gminy 
 

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
pl. 20 Października 1,  
Parter, pok. 11, tel. 8109-545, 8109-546, 8109-547, 8109-564, 

              8109-567, 1018-245 
 

 
Opłaty:                                    Brak 
 

 

Termin i sposób załatwienia: Ustalenia zakresu i wysokości szkód dokonuje Zespół Komisji pracujący na terenie danej 
gminy poprzez lustrację na miejscu w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia skutków 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jednak: 

− nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, 
huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku 
trwałym, albo 

− nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji 
rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez 
powódź w budynkach. 
 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
(Dz. U., poz. 187 z późn. zm.) 

 Zarządzenie Nr 620/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 
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suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi (z późn. zm.), 

  

 
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.  

 
 

 
Informacje dodatkowe: Ogólne zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, 
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.  

 

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U., poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na 
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w 
których wystąpiły ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, 
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich, zwane dalej „niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.  
  W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody 
powodowane przez: 
1) powódź - oznaczają szkody powstałe wskutek: 

a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących, 
b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, 
c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich. 

Nie traktuje się natomiast jako zalania, nawilgocenia gleby, jeżeli nie było ono poprzedzone 
wystąpieniem wody na powierzchni gruntu. Jako zalania nie traktuje się również zastoisk 
wodnych, utrzymujących się corocznie w terenach podmokłych o wysokim poziomie wody 
gruntowej przez dłuższe okresy czasu niezależnie od nasilenia opadów atmosferycznych. 
2) huragan - oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru  o prędkości nie 
mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa 
się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie 
huraganu; 
3) piorun – oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego 
pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia,  potwierdzonego dokumentem z Policji lub 
Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt 
gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim; 
4) suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym 
okresie od dnia 1 kwietnia do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej 
wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; w przypadku gdy 
dla danej rośliny nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli 
monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach 
wodnych; 
5) ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, 
wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 
grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub 
całkowitej utracie plonu lub jego części; 
6) przymrozki wiosenne - oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury 
poniżej 0 º C , w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym 
lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części; 
7) deszcz nawalny - oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku 
wydajności co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze 
się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o 
działaniach deszczu nawalnego; 
8) obsunięcie się ziemi - oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz 
usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez: 
a) zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu 
zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie; 
b) usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach; 
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9) grad - oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z 
bryłek lodu; 
10) lawinę – oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze 
zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota. 
 
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, Wojewoda powołuje Komisje do szacowania szkód powstałych w 
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  
Ustalenia wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja powołana przez 
wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód: 
1) W ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, tj: 

a. Od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, 
albo 

b. Nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, 
huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w 
środku trwałym, albo 

c. Nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego 
komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód 
spowodowanych przez powódź w budynkach; 

2) Dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź  lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew 
owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach tj. plonie): 

a. Po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód. 
b. Po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych 

szkód.  
 Komisja jest zobowiązana w terminie 30 dni od oszacowania szkód złożyć wojewodzie 
właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód protokół oszacowania szkód. 
Natomiast w przypadku protokołów zbiorczych w terminie 45 dni.  
 Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej są udzielane bezpośrednio po wystąpieniu skód spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, tj. w najbliższym cyklu produkcyjnym i nie 
później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.  
 Szkody powstałe w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, należy 
szacować w skali całego gospodarstwa rolnego. W przypadku, gdy gospodarstwo rolne 
położone jest na terenie co najmniej dwóch województw lub dział specjalny produkcji rolnej 
prowadzony jest na obszarze co najmniej dwóch województw, protokół jest sporządzany 
przez komisje powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia 
szkód. Następnie protokół zbiorczy sporządza komisja powołana przez wojewodę właściwego 
ze względu na położenie największej części gospodarstwa lub obszaru, na którym 
prowadzony jest dział specjalny produkcji roślinnej, na podstawie protokołów przedłożonych 
przez producenta rolnego w terminie umożliwiającym komisji przekazanie wojewodzie 
protokołu zbiorczego w terminie 45 dni od oszacowania szkód.  

  
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKÓD W ROLNICTWIE W 2018 ROKU 
ZAMIESZCZONO PONIŻEJ: 
http://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie-2018  

 

 


