Informacja dotycząca możliwości wszczęcia procedury szacowania szkód w uprawach
ozimych w 2016 r. w województwie łódzkim
W związku z napływającymi sygnałami o szkodach w oziminach powstałych w wyniku
ujemnych skutków przezimowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 10 marca br.,
znak Fwe-07-102/BG/2016/, zwrócił się do wojewodów, żeby w przypadku wystąpienia zjawiska,
na podstawie rozporządzenia 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.) powoływać komisje i sprawnie przeprowadzać szacowanie szkód.
Jednocześnie Pan Minister prosił o przekazywanie co tydzień do MRiRW meldunków z danymi
dotyczącymi oszacowanych szkód.
Mając na względzie powyższe stanowisko Ministra, jak również obowiązującą „Procedurę
postępowania związaną z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, dla urzędów
gmin i komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych”, informuję, że w zależności od
stanu upraw ozimych, może być uruchamiana procedura szacowania szkód na terenie gmin
województwa łódzkiego.
Na stronie internetowej tutejszego Urzędu zamieszczone są niezbędne wzory dokumentów
do wszczęcia procedury postępowania: powiadomienie (kierowane do ŁUW) o zamiarze wszczęcia
procedury postępowania, przykład zarządzenia wójta ustalającego osobowy skład komisji ds.
szacowania szkód, wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję wraz z oświadczeniami.
Sukcesywnie, będą zamieszczane kolejne wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia
procedury. W przypadku wprowadzenia przez MRiRW zmian związanych z szacowaniem szkód,
materiały zostaną również zamieszczone na stronie internetowej ŁUW.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do gmin o przekazywanie do ŁUW w Łodzi co tydzień w
czwartek, do godz. 15:00 na nr faksu-u 42 664-11- 44, informacji o liczbie powołanych komisji
gminnych i ilości powierzchni oszacowanych szkód przez komisje (w ha) oraz wysokości
oszacowanych szkód (w pln). Ponieważ obecnie nie jest jeszcze możliwe wyliczenie szkód (w pln)
z powodu braku danych statystycznych za 2015 r. oraz braku wniosku rolnika o przyznanie
płatności na rok 2016, proszę o meldunki odnośnie liczby komisji oraz ilości ha powierzchni
oszacowanych szkód.

