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Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
Przewodniczący komisji powiatowych
ds. szacowania strat
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do pism z 18 i 22 czerwca br. w sprawie szacowania szkód suszowych,
uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Wojewódzkiej
ds. koordynacji komisji terenowych szacujących szkody. Z uwagi na to, że kolejny 4 raport z
monitoringu suszy rolniczej, za okres od 21 kwietnia do 20 czerwca br. wykazał pogłębienie
suszy rolniczej w poszczególnych gminach województwa i dalszy spadek Klimatycznego
Bilansu Wodnego zdecydowano, że oprócz gatunków roślin zagrożonych suszą
w poszczególnych gminach, co wynika z raportów KBW, które rośliny zagrożone są suszą
w danej gminie) mogą być szacowane także szkody w użytkach zielonych ( wyłącznie II
pokos) oraz trawach i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych na gruntach
ornych we wszystkich gminach województwa.
Ponadto, w związku z napływającymi z gmin oraz samorządu rolniczego, sygnałami
o problemach rolników z wyliczaniem we wniosku rolnika do gminy, średniorocznych stanów
zwierząt za lata 2015 – 2017 ustalono, że w przypadkach, w których rolnik ma problemy z
wyliczeniem stanów średniorocznych, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do
gminy bez danych o średniorocznych stanach zwierząt za ostatnie 3 lata. W takich
przypadkach, już po dokonaniu lustracji szkód w uprawach, rolnik powinien zgłosić się do
przewodniczącego komisji szacującej straty, aby na etapie sporządzania protokołu uzupełnić
te dane.
Ponadto informuję, że jedynym obowiązkowym załącznikiem do wniosku rolnika do
gminy o oszacowanie szkód jest kopia/ wydruk wniosku o płatności bezpośrednie za 2018 r.,
a jeżeli rolnik składał jedynie oświadczenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o braku zmian w stosunku do roku poprzedniego – kopia wniosku za 2017 r.
Pozostałe załączniki, tj. średnioroczne liczby zwierząt z 3 lat oraz instrukcja
wyliczenia stanów zwierząt w gospodarstwie rolnym są to tylko materiały pomocnicze, które
mogą umożliwić wyliczenie tych stanów. Tych załączników nie należy dołączać do wniosku.
Jednocześnie informuję, że w przypadku gospodarstw rolnych prowadzących
jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą w protokole należy zawrzeć informację o
kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód, np. koszty
związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w
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niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ww. informacje podaje się w protokole szacowania
szkód w produkcji roślinnej, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do protokołu, w kolumnie
13 – koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku szacowania szkód łącznie
(zł). Dane te umożliwiają prawidłowe naliczenie strat w dochodach z gospodarstwa rolnego.
Z uwagi na to, że z powodu suszy tegoroczne żniwa będą znacznie przyśpieszone,
proszę o pilne składanie wniosków o uruchomienie komisji do oszacowania szkód
suszowych.

Z poważaniem
Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski

Do wiadomości:
1.

Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
2. Przewodniczący Komisji
Wojewódzkiej ds. koordynacji działalności
komisji powiatowych ds. szacowania strat
3. Warmińsko - Mazurska
Izba Rolnicza w Olsztynie
4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
5. Warmińsko - Mazurski
Związek Producentów Rolnych
6. Warmińsko – Mazurski Związek Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych
w Olsztynie
7. Warmińsko - Mazurski
Związek Hodowców Bydła Mlecznego
w Olsztynie z/s w Dorotowie
8. Warmińsko -Mazurski
Związek Hodowców
Zarodowej Trzody Chlewnej
w Olsztynie
9. Warmińsko - Mazurski
Związek Hodowców Koni
w Olsztynie
10. Warmińsko - Mazurski Regionalny
Związek Hodowców Owiec i Kóz
w Olsztynie

