
ZARZĄDZENIE Nr 42 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 1 lutego 2010 r. 

w sprawie powołania Terenowych Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód  

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, 

deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,  

obsunięcie się ziemi lub lawinę. 

Na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w wo-

jewództwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) oraz § 6 ust, 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2009r. 

w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, 

poz. 121, Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Powołuje się Terenowe Komisje do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodar-

stwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach gmin, gdzie szkody 

spowodowane zostały przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wio-

senne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz opiniowania wniosków kredytowych, na wznowienie produkcji 

i odtworzenie środków trwałych po tych stratach, zwane dalej „Komisjami”. 

2. Komisje powołuje się odrębnie na terenie każdej gminy, w której wystąpiły szkody, o których mowa w 

ust. 1, w przypadku gdy: 

1) obszar dotknięty szkodą obejmuje co najmniej jedno sołectwo; 

2) określony w procentach stopień zniszczeń upraw musi być wyższy niż 30%, średniej rocznej produkcji 

danego rolnika z ubiegłych trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z 

wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. 

3. Skład osobowy Komisji i jej Przewodniczącego, wskazany we wniosku przez Wójta (Burmistrza, Pre-

zydenta) Gminy, podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego. 

§ 2.1. W skład Komisji powołanej przez Wojewodę powinny wchodzić co najmniej 3 osoby mające wy-

kształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, rybactwa, będący przedstawicie-

lami: 

1) Urzędu Gminy; 

2) Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; 

3) Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

2. Komisja we własnym zakresie wyłoni ze swojego składu przewodniczącego, który będzie koordynował 

prace Komisji. 

3. W przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności 

rolniczej co najmniej l osoba wchodząca w skład Komisji powinna mieć wykształcenie i doświadczenie za-

wodowe w budownictwie. 

§ 3.1. Do zadań Komisji należy: 

1) oszacowanie poprzez między innymi lustrację nu miejscu zakresu i wysokości szkód spowodowanych 

niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 

rolnej; 

2) sporządzenie indywidualnych protokołów oszacowania szkód w dwóch egzemplarzach, jeden przezna-

czony dla producenta rolnego drugi dla Wydziału Geodezji i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Warszawie; 

3) sporządzenie w oparciu o indywidualne protokoły oszacowania szkód imiennych, zestawień sołectw 

oraz zestawienia zbiorczego oszacowania strat w gminie według załącznika do zarządzenia; 

4) przekazanie jednego egzemplarza zestawienia zbiorczego do Wydziału Geodezji i Rolnictwa Mazowiec-

kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 



§ 4.1. Przewodniczący Komisji ustala tryb pracy w ten sposób, aby zagwarantować wykonanie zadań, o 

których mowa w § 3, w wymaganym terminie 2 miesięcy od dnia akceptacji przez Wojewodę wniosku Wój-

ta (Burmistrza/Prezydenta) gminy w sprawie zatwierdzenia składu Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji przekaże sporządzone poprawnie protokoły oszacowania szkód do Wydziału 

Geodezji i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nie później niż w terminie 2 

miesięcy od dnia powołania Komisji. 

§ 5. Obsługę organizacyjno - techniczną Komisji zapewni Wydział Geodezji i Rolnictwa Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie we współdziałaniu z właściwym terytorialnie Urzędem Gminy (Mia-

sta), 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 132 Wojewody Mazowieckiego 2 dnia 4 maja 2009r. w sprawie powołania 

Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowa-

nych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, hu-

ragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (Dz. Urz. Woj, Maz. Nr 65, poz. 1759). 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnic-

twa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 

 

Załącznik 

do zarządzenia nr 42 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 1 lutego 2010r. 

 

Zestawienie oszacowanych strat z tytułu działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. 

w dniu (w okresie)......…………………..…….. na terenie gminy ………………………………… 

 

 

 

 
Lp. Sołectwo Liczba oszacowanych 

gospodarstw 

rolnych dotkniętych 

klęską 

Szkody w uprawach Szkody w budynkach 

inwentarskich itp. 

% 

zniszczeń 

Wielkość strat 

(zł)*** 

Wysokość 

kosztów 

nieponiesionych 

(zł)*** 

Wnioskowana 

kwota kredytu 

(zł)*** 

W tym kredyt*** Bank 

kredytujący 

Powierzchnia  

dotknięta 

klęską (ha) 

Podstawowe 

uprawy* 

Rodzaj 

strat** 

Ilość 

(szt.) 

obrotowy inwestycyjny 

              

              

              

              

Razem             

 

* należy dokładnie określić rodzaj uprawy tj. np. zboża, okopowe, trwałe użytki zielone, sady, zamiast określenia „inne” podać na-

zwę uprany np. truskawki 

** należy dokładnie określić czy jest to budynek inwentarski, maszyna rolnicza czy inwentarz (wyszczególniając na gatunki zwierząt tj. 

bydło, drób itp,) 

*** należy zaokrąglić kwotę do pełnych złotówek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


