MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa 2007.10.10

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę
dotycząca ogólnych zasad szacowania strat w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach,
gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia,
nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi,
huraganu, poŜaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub
osuwisk ziemi.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w
sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77. poz. 514), za
zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa moŜe stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody
w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych,
wymarznięcia, powodzi, huraganu, poŜaru spowodowanego wyładowaniem
atmosferycznym lub osuwisk ziemi, zwanej dalej „klęską”.
Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja powołana przez Wojewodę, w
ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski (tj. uzyskania przez Wojewodę
informacji o wystąpieniu skutków klęsk) poprzez lustrację na miejscu, natomiast
Wojewoda w ciągu trzech miesięcy występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
wnioskiem o uruchomienie na podstawie § 10 w/w rozporządzenia Rady Ministrów
preferencyjnej linii kredytów klęskowych dla gospodarstw rolnych i działów
specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku klęski.
W razie kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość kaŜdej
następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych
szkód. Klęską musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym
znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagroŜenie
dalszego ich funkcjonowania. Pojedyncze gospodarstwa dotknięte w/w zjawiskami
nie spełniają wymogów pojęcia klęski określonych w w/w rozporządzeniu, z
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wyjątkiem klęski poŜaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym oraz w
przypadku w przypadku gdy uprawa prowadzona jest na uŜytkach rolnych
połoŜonych na obszarach naraŜonych na moŜliwość powstawania szkód wskutek
miejscowych wymarznięć.
Kredyty udzielane na podstawie w/w rozporządzenia Rady Ministrów są
udzielane na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej bezpośrednio po klęsce; tj. w najbliŜszym cyklu produkcyjnym.
1. Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkody w uprawach rolnych
przyjmuje się w szczególności:
1) w przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt obrotowy:
a) powierzchnię działki, na której uprawy zostały uszkodzone lub zniszczone
(minimalna powierzchnia uprawy nie moŜe być mniejsza niŜ 0,1 ha);
b) określony w procentach stopień zniszczeń upraw z tym, Ŝe do szacowania
szkód stopień zniszczeń nie moŜe być niŜszy niŜ 30%,
c) rodzaj uprawy, z uwzględnieniem właściwej fazy rozwoju roślin,
d) utracone plony z upraw, o których mowa w pkt b), wyliczone na podstawie
średnich plonów poszczególnych upraw w danym województwie lub
gospodarstwie2;
e) średnie ceny sprzedaŜy poszczególnych produktów rolnych w danym roku w
województwie1 lub gospodarstwie2,
2) w przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt inwestycyjny wartość ponoszonych rzeczowych nakładów niezbędnych na:
a) przywrócenie funkcji uŜytkowych:
- zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowoskładowych, szklarni i innych budynków i budowli słuŜących do produkcji,
poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych,
(w
przypadku
klęski
poŜaru
spowodowanego
wyładowaniem
atmosferycznym, naleŜy dołączyć dokument Policji lub StraŜy PoŜarnej
potwierdzający powstanie poŜaru wskutek uderzenia pioruna),
- uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez
przeprowadzenie remontów kapitalnych,
b) przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:

1

na podstawie danych ODR, urzędów statystycznych, danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
śywnościowej, a takŜe danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji Rynkowej znajdującym się na
stronie internetowej MRiRW;
2
na podstawie danych rachunkowych innej ewidencji lub dokumentów będących w posiadaniu producenta
rolnego, które potwierdzają uzyskiwanie plonów i cen w danym gospodarstwie.
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-

kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, lub
innej plantacji roślin sadowniczych,
- stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
c) zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, a
takŜe samochodów cięŜarowych, dostawczych lub specjalistycznych
wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych
produkcji rolnej.
2. W przypadku szacowania szkód w zwierzętach gospodarskich za podstawę
określenia zakresu i wysokości szkody przyjmuje się:
1) liczba utraconych zwierząt;
2) średnie ceny rynkowe w danym województwie.
3. W przypadku szacowania strat:
a) w uprawach rolnych - w skład Komisji powołanej przez Wojewodę powinien
wchodzić pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego (właściwego ze
względu na miejsce połoŜenia działki), natomiast pozostali członkowie
powinni posiadać wykształcenie rolnicze,
b) w budynkach - w skład Komisji powołanej przez Wojewodę powinna
wchodzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane.
4. Za szkody spowodowane przez:
1) powódź – uwaŜa się 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
(falistych).
Nie traktuje się natomiast jako zalania, nawilgocenia gleby, jeŜeli nie było ono
poprzedzone wystąpieniem wody na powierzchni gruntu. Jako zalania nie
traktuje się równieŜ zastoisk wodnych, utrzymujących się corocznie w terenach
podmokłych o wysokim poziomie wody gruntowej przez dłuŜsze okresy czasu
niezaleŜnie od nasilenia opadów atmosferycznych.
2) huragan – uwaŜa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie
mniejszej niŜ 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze
szkody uwaŜa się za spowodowane przez huragan, jeŜeli w najbliŜszym
sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
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3) poŜar spowodowany wyładowaniem atmosferycznym – uwaŜa się szkody
będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego
bezsporne ślady tego zdarzenia, potwierdzonego dokumentem z Policji lub
StraŜy PoŜarnej;
4) suszę – uwaŜa się szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym
sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku
klimatycznego bilansu wodnego poniŜej wartości określonej dla poszczególnych
gatunków roślin uprawnych i gleb;
5) wymarznięcia – uwaŜa się szkody spowodowane:
a)
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,
b) przez obniŜenie się temperatury poniŜej 0°C, w okresie od dnia 1 maja do
dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu
roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
6) nadmierne opady atmosferyczne: deszcz nawalny - uwaŜa się szkody powstałe
w wyniku opadów deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, opady
śniegu - uwaŜa się szkody powstałe w wyniku opadów śniegu przekraczających
85% wartości charakterystycznej (normowej) obciąŜenia śniegiem gruntu,
właściwej dla strefy, w której znajduje się budynek, określonej wg obowiązującej
normy polskiej „ObciąŜenie śniegiem”, warunkiem uznania szkody za
spowodowaną opadami śniegiem jest, aby przynajmniej jedna stacja
meteorologiczna IMiGW, zlokalizowana na terenie tej samej strefy o niŜszej
wartości charakterystycznej obciąŜenia śniegiem w promieniu 100 km od
uszkodzonego budynku, zmierzyła cięŜar pokrywy śnieŜnej przekraczający 85%
wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji
budynku;
7) osuwiska ziemi - uwaŜa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi
oraz osuwanie się ziemi, z tym Ŝe:
a) za szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi uwaŜa się szkody
powstałe wskutek obniŜenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych
pustych przestrzeni w gruncie;
b) za szkody spowodowane przez osuwanie się ziemi uwaŜa się szkody
powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
8) gradobicie - uwaŜa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego
składającego się z bryłek lodu, powodującego bezpośrednie uszkodzenie lub
zniszczenie roślin; w plonie roślin sadowniczych po zakończeniu naturalnego
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opadu za szkody uwaŜa się takie uszkodzenia, które powodują deformację
owoców lub całkowitą utratę plonu.

WZÓR

PROTOKÓŁ
Z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych
klęską………………………………………………….……………………………….sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem
Nr ……...................... z dnia .......…………..2007r.
Komisja w składzie:
Imię i Nazwisko
Instytucja
1.

……….......................……………………....

……………………………………………….

2.

………………………………………………

……………………………………………….

3.

………………………………………………

……………………………………………….

4.

………………………………………………

……………………………………………….

5.

………………………………………………

……………………………………………….

przeprowadziła w dniu …………………………..lustrację na miejscu w gospodarstwie
Pana /i/ ……………………………………………………………………………
Zamieszkały /a/ ……………………………………………………………………gmina……………………………………………………….
Adres gospodarstwa ……………………………………………………………… gmina………………………………………………………
i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód:

L.p.

Nazwa uprawy w której wystąpiły szkody

Powierzchnia na której

Wysokość szkód

Średni plon w

wystąpiły szkody [ha]

[%]

gospodarstwie w latach
2004-2006 [dt/ha]

Razem

L.p.

Nazwa gatunku zwierzęcia które padło lub zostało poddane ubojowi z

Ilość zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z

konieczności

konieczności[szt]

Razem

L.p.

Rodzaj budynku lub maszyny w których wystąpiły szkody

Liczba budynków i

Wysokość szkód

maszyn w których

[%]

wystąpiły szkody [szt]

Razem

Wysokość kosztów nieponiesionych z powodu wystąpienia klęski ………..…………………………………………………………………
ogółem …………………………………….zł
Powierzchnia gospodarstwa ogółem

…..………………ha

w tym: grunty dzierŜawione:

…………………….ha

- w tym uŜytki rolne

…..………………ha

- w tym uŜytki rolne

…………………….ha

z tego grunty orne (R)

…………….ha

w tym pow. zasiewów

…………….ha

z tego grunty orne (R)
w tym pow. zasiewów

………………ha
………………ha

- Trwałe UŜytki Zielone (Ł,Ps)

…….………….…ha

- Trwałe UŜytki Zielone (Ł,Ps)

……………………ha

- Plantacje wieloletnie

…………………..ha

- Plantacje wieloletnie

……………………ha

Ilość zwierząt ogółem
w tym

…………….szt
……………………………….szt
……………………………….szt
……………………………….szt
……………………………….szt
……………………………….szt

Średni plon w gospodarstwie ustalono na podstawie*:
1) ksiąg rachunkowych;
2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów (podać jakie) …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Czy producent zawarł umowę ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych lub
umowę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych ? tak/nie*
JeŜeli tak to w jakim zakresie: uprawy…………………………………………………………………………………………………………...
zwierzęta ………………………………………………………………………………………………………...
budynki ………………………………………………………………………………………………………….
maszyny …………..……………………………………………………………………………………………..
Właściciel gospodarstwa oświadcza, Ŝe zamierza korzystać z kredytu klęskowego: tak/nie*
w Banku ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
WyraŜam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. 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. 926 z późniejszymi zmianami).
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1.

………………………………………………..

2.

………………………………………………..

3.

………………………………………………..

………………………………………………………

4.

………………………………………………..

(podpis rolnika)

5.

………………………………………………..
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* niepotrzebne skreślić

