
KARTA USŁUGI 

 w sprawie: szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 
 

 

 

Urząd Miejski w Kluczborku 

ul. Katowicka 1, 46-200 

 

tel. 77 418 14 81 ( centrala) 

fax. 77 418 22 30 

 

 www.kluczbork.eu 

 

 

Opracował/a: 

 

 

   data                     podpis 

Zatwierdził/a: 

 

 

   data                     podpis 

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY : 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Pokój 108  

tel. : 77 418 14 81 wew. 600, 77-417-02-20 

INFORMACJE:  

ETAP 1 – złożenie wniosku 

1.Wniosek o szacowanie szkód producent rolny składa do organu wykonawczego gminy 

właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. 

2. Wniosek zawiera w szczególności:  

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania/siedzibę gospodarstwa 

rolnego, nr identyfikacyjny nadany przez ARiMR oraz numer telefonu;  

2) przyczyna i data powstania szkody  

3) szczegółowy wykaz produkcji roślinnej 

4) szczegółowy wykaz produkcji zwierzęcej 

5) wykaz uszkodzonych środków trwałych 

6) oświadczenie producenta rolnego o całkowitej powierzchni gospodarstwa oraz o 

powierzchni dzierżawionej 

7) oświadczenie rolnika o posiadanych gruntach rolnych w innych gminach oraz 

informację o złożonych w innych gminach wnioskach o szacowanie strat 

8) oświadczenie o chęci zaciągnięcia kredytu na wznowienie produkcji, 

9) informacja o zawartym ubezpieczeniu, 

10) kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych 

wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.  

 

 

http://www.kluczbork.eu/


ETAP 2 – szacowanie szkód 

1. Szacowanie szkód, polegające na oględzinach, dokonuje komisja powołana przez 

Wojewodę składająca się z przedstawiciela Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego oraz przedstawiciela Gminy Kluczbork. 

2. Podczas oględzin ustala się procent straty uprawy rolnej 

3. Po zakończeniu oględzin sporządza się protokół z oszacowania zakresu i  wysokości 

szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych 

wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Protokół określa wysokość 

oszacowanych szkód wg kwoty obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym. 

4.  Po przygotowaniu protokołu z szacowania strat producent rolny zostaje wezwany do 

jego podpisania. W przypadku wystąpienia straty w wysokości co najmniej 30% średniej 

rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym protokół po podpisaniu przez  Wnioskodawcę  

kierowany jest  do zaopiniowania przez Wojewodę Opolskiego.   

OPŁATY: 

brak 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Ustalenia wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja powołana 

przez wojewodę opolskiego: 

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 do 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 lub 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. 

W pierwszym etapie szacowania szkód w drzewach owocowych 

sporządza się protokół w formie notatki zawierający dane niezbędne przy 

powtórnym szacowaniu szkód. Komisja dokonując szacowania po raz 

drugi sporządza protokół z oszacowania szkód. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Nie przysługuje 

PODSTAWA PRAWNA: 

Zarządzenie Nr 112/19 Wojewody Opolskiego z dnia 2 października 2019r. w sprawie 

powołania Komisji Wojewody ds.. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych na terenie województwa opolskiego.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 

WZÓR WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

1. Wniosek. 

UWAGI  DODATKOWE: 

1. Brak 

Wersja:1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


