…………………...…… rok
/pieczątka urzędu gminy/

/miejscowość, data/

Znak sprawy ………………………..

Powiadomienie
o zamiarze wszczęcia procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód
w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
na terenie gminy …………………….…..…
Szkody w uprawach rolnych i/lub w innych składnikach gospodarstwa spowodowane zostały przez:
suszę
grad
deszcz nawalny
ujemne skutki przezimowania
przymrozki wiosenne

powódź
huragan
piorun
obsunięcie się ziemi
lawinę

co miało miejsce w dniu ……………………………………………………..
Wstępny rozmiar szkód:
I. Obszar dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (podać przybliżoną liczbę sołectw i poszkodowanych
gospodarstw oraz powierzchnię upraw, wymienić ważniejsze gatunki)

…………………………………………………………………….……………………………....……………
…………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………..…….…………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
II. Szkody w zwierzętach gospodarskich (podać przybliżoną liczbę gospodarstw posiadających straty
w produkcji zwierzęcej, gatunek i liczbę zwierząt) ……………………………….…………….……………………….
………………………………………………………………………………………...…………………...……
……………………………………………………………………………………………………………...…...
III. Szkody w środkach trwałych (podać liczbę poszkodowanych gospodarstw, ilość uszkodzonych budynków inwentarskich,
budowli służących do produkcji rolniczej, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, upraw trwałych oraz rodzaj uszkodzeń)

…………………….…………………………………………………………………………………………….
….………………………………………...................…………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……………………………………...…..
IV. Warunki atmosferyczne oraz faza wegetacyjna roślin umożliwiają lustrację szkód – TAK /NIE

………………………………………
podpis
Prezydenta/Burmistrza/Wójta

Dane osoby prowadzącej sprawę
Imię i nazwisko: …………………………………………….
Tel. stacjonarny: ……………………………...…………….



Zgodnie z obowiązującą procedurą Powiadomienie przekazuje się po uprzednim rozpoznaniu rodzaju
i rozmiaru zjawiska wyrządzającego szkody na terenie gminy oraz po stwierdzeniu przez wójta/burmistrza/prezydenta spełnienia
warunków do zakwalifikowania tego zjawiska na terenie gminy jako klęskowego. Powiadomienie należy przekazać niezwłocznie,
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystąpienia zjawiska, z wyjątkiem ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych. 

właściwe zaznaczyć

Dodatkowe objaśnienia dla urzędów gmin i gminnych komisji ds. szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych
Jeśli ŁUW w Łodzi został powiadomiony o rozpoczęciu procedury, ale nie została ona wszczęta lub została
wstrzymana, wówczas najpóźniej przed upływem terminu szacowania szkód należy powiadomić ŁUW
w Łodzi o odstąpieniu od zgłoszonej procedury.
Prezydent/Burmistrz/Wójt, jeśli nie uzyska z ŁUW w Łodzi w możliwie najkrótszym czasie telefonicznej
informacji odmownej odnośnie powiadomienia, wówczas stosownie do § 4 zarządzenia Wojewody
Łódzkiego Nr 99/2015 w sprawie powołania gminnych komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych, ustala imienny skład osobowy komisji gminnej szacującej szkody na terenie gminy oraz postępuje
zgodnie z obowiązującą procedurą związaną z szacowaniem szkód w woj. łódzkim.
Procedura postępowania… oraz plik niezbędnych informacji i wzorów dokumentów dotyczących
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych (w tym przykład zarządzenia wójta w sprawie ustalenia
komisji) udostępnione są na stronie internetowej ŁUW w Łodzi (Rolnictwo – Szkody w gospodarstwach
rolnych – Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 r.).

Powiadomienie należy przesłać bezpośrednio na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rolnictwa i Transportu
Oddział Rolnictwa i Środowiska
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź

