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Panie/Panowie
Prezydenci/ Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

Szanowni Państwo, 

w związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami kierowanymi 

do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 

uprzejmie przypominam, że zgodnie z przepisami 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.) 

komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód 

dokonuje oszacowania szkód, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez 

producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż:

- do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż 

od wschodów upraw, albo

- w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna,

obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo

- w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie 

szacowania szkód - w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach.

Natomiast w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, 

przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:

- po raz pierwszy - w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,

- po raz drugi - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Ponadto powyższa komisja jest zobowiązana złożyć protokół oszacowania szkód 

wojewodzie właściwemu ze względu n miejsce powstania tych szkód: 

a) w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód,



b) w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód - w przypadku protokołów zbiorczych, 

gdy gospodarstwo położone jest na obszarze więcej niż jednego województwa.

Jednocześnie informuję, iż w 2020 r. w przypadku producentów rolnych, którzy wnioskowali 

o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, protokoły powinny zostać przekazane 

wojewodzie do 31 grudnia 2020 r.

Przy czym przepisy § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa pozwalają na sporządzenie łącznego protokołu oszacowania szkód 

powstałych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, 

przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny 

oraz szkód w środkach trwałych spowodowanych przez suszę.

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znak: 

BF.dyr.0210.1.2021) informuję, że niedopuszczalne jest obecnie tworzenie sztucznych 

warunków do uzyskania pomocy, o której mowa w § 13zh rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto Urząd Wojewódzki w Lublinie na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

na początku 2021 r., a zatem po upływie terminu szacowania szkód powstałych 

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przesłał informacje o zakresie 

i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

w 2020 r. W związku z powyższym w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia 

powierzchni upraw oraz wysokości szkód powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych w 2020 r.

Z up. Wojewody Lubelskiego
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