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Panie/Panowie
Prezydenci/ Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Województwa lubelskiego

W związku z wystąpieniem na terenie Województwa Lubelskiego niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych i rozpoczęcia prac przez komisje ds. szacowania szkód 

w gospodarstwach rolnych, informujemy, że do protokołu szacowania szkód zostały 

wprowadzone zmiany.

Nowy obowiązujący wzór protokołu na rok 2019 został zamieszczony na stronie 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także na stronie Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Protokoły w wersji edytowalnej znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Zmiana protokołu dotyczy punktu 4. Powierzchnie w gospodarstwie rolnym, gdzie 

„powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem użytków zielonych 

(UZ)” zmieniono na: „powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem 

wieloletnich użytków zielonych (UZ)”.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi z Urzędów Gmin, pragniemy zwrócić 

uwagę, iż:

1. w punkcie pierwszym protokołu – 1. Dane producenta rolnego, przy 

określaniu dnia zgłoszenia szkody przez producenta rolnego dopuszczalne jest 

wskazanie jednej daty określającej konkretny dzień, miesiąc i rok;

2. w punkcie 3 protokołu – 3. Dane dotyczące oszacowania szkód, przy 

określeniu dnia, w którym komisje przeprowadziły szacowanie szkód na 

miejscu w gospodarstwie rolnym określamy konkretną datę (dzień, miesiąc 

i rok) wizytacji komisji na miejscu;

3. sporządzanie protokołów, jeżeli gospodarstwo rolne położone jest na terenie co 

najmniej dwóch gmin

 w przypadku gospodarstwa, które położone jest na terenie co najmniej dwóch 

gmin, a producent rolny chce aby komisje szacowały straty powstałe 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne


w różnych gminach, wówczas każda z gmin sporządza protokoły częściowe, 

a gmina, na terenie której położona jest największa część gospodarstwa 

rolnego sporządza protokół zbiorczy i przekazuje go do Wojewody 

Lubelskiego;

 w przypadku gospodarstwa, które położone jest na terenie co najmniej dwóch 

gmin, a producent rolny chce aby komisje szacowały straty powstałe tylko na 

terenie jednej z gmin, w załączniku Nr 1 do protokołu należy wpisać uprawy 

rolne z całego gospodarstwa rolnego (położone na terenie wszystkich gmin), 

natomiast poziom strat powinien zostać oszacowany jedynie na terenie gminy, 

na której rolnik wystąpił z wnioskiem o oszacowanie strat, a w pozostałych 

powierzchniach upraw poziom strat należy oznaczyć jako 0,00%;

4. w punkcie 2 protokołu: 2. Dane dotyczące komisji szacowania szkód, 

w pozycji numer: zarządzenia oraz data, należy wskazać dane aktualnego 

zarządzenia (np. jeżeli zarządzenie, którym komisja została powołana 

( pierwsze zarządzenie) miało nr 174 i było wydane w dniu 14 sierpnia 2015 r., 

a skład komisji został zmieniony zarządzeniem nr 121 z dnia 23 maja 2019 r., 

to wskazujemy zarządzenie ostatnie – nr 121 z dnia 23 maja 2019 r.)

Informujemy, że protokoły muszą być sporządzone w dwóch egzemplarzach, 

z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód, 

a drugi – producent rolny, przy czym w przypadku szkód:

 powyżej 30 % - oba egzemplarze należy przekazać do Wojewody Lubelskiego, 

następnie jeden zostaje przez niego potwierdzony i zwrócony do producenta rolnego 

za pośrednictwem właściwego Urzędu Gminy;

 do 30 % - do Wojewody Lubelskiego należy przekazać jeden egzemplarz protokołu.

Zgodnie z wytycznymi protokoły oszacowania szkód należy złożyć do wojewody 

lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Natomiast w przypadku 

protokołów zbiorczych w terminie 45 dni.

Pragniemy poinformować, że na stronie IUNG Puławy został ogłoszony komunikat 

o zagrożeniu suszą w niektórych gminach województwa lubelskiego, które są położone 



na terenie powiatu: bialskiego (w 14 gminach), parczewskiego (w 6 gminach), 

radzyńskiego ( w 1 gminie), włodawskiego (w 4 gminach) oraz miasta Biała Podlaska

W związku z powyższym na terenach dotkniętych suszą komisje mogą szacować straty 

tylko w uprawach zboża jare ( tylko I kategoria gleb – gleby bardzo lekkie).

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 

z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie (nr telefonu: 81 74-24-542 oraz 

81 74-24-543).

Z up. Wojewody Lubelskiego
Zastępca Dyrektora

Wydziału Środowiska i Rolnictwa
/-/
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/podpisano elektronicznie/
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