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Wojewodowie 
(wszyscy) 

^/ ^ " t ^ ^^^^^^^^ 

W nawi^zaniu do wczesniejszej korespondencji dotycz^cej strat w rolnictwie 
spowodowanych warunkami agrometeorologicznymi oraz monitoringu obszarow 
wyst^powania zjawiska suszy na terenie Polski - uprzejmie prosz^ Pani^/Pana 
Wojewod^ o przekazanie powotenym na podstawie § 5 ust. 5 rozporz^dzenia Rady 
Ministrdw z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i sposobow 
realizacji zadan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 187, z po^n.zm.) komisjom szacujqcym wysokos6 szkod spowodowanych przez 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne ponizszych informacji. 

I. W pkt 8 za^cznika nr 2 POROZUMIENIA USTANAWIAJACEGO SWIATOWA 
ORGANIZACJ^ HANDLU okreslono, ptetnosci w zwiqzku z pomoc^ z tytulu 
kl^sk zywiotowych lub zjawisk o podobnych skutkach mog^ by6 wyptecane gdy; 

e wtadze oficjalnie uznaj^ wyst^pienie kl^ski zywiotowej, 
o straty w produkcji przekrocz^ 30 % Sredniej produkcji w okresie trzech 

ostatnich lat lub Sredniej z trzech lat wybranych z ostatnich pi^ciu lat po 
odliczeniu wartoSci najwy2:szej i najnizszej. 

II. W pkt 5 w art. 25 rozporz^dzenia Komlsji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czenwca 
2014 r. uznaj^cego niektore kategorie pomocy w sektorach rolnym i leSnym oraz na 
obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewn^trznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 193/1) okreslono, te 
wysoko§6 szkody poniesionej w wyniku niekorzystnego zjawiska klimatycznego 
por6wnywalnego do kl^ski zywiotowej powinna bye oszacowana przez organ 
publiczny, niezalez:nego rzeczoznawc? uznanego przez organ pubiiczny lub zaklad 
ubezpieczen. 

Straty mogq obejmowa6 utrat? dochod6w lub straty materlalne. 

Utrate dochodow oblicza si^ przez odj^cie od iloczynu ilo§ci produktbw rolnych 
wyprodukowanych w roku kl^ski Zywiotowej lub niekorzystnego zjawiska 



klimatycznego i ^redniej ceny sprzedazy uzyskanej w danym roku iloczynu Sredniej 
rocznej ilosci produktow rolnych wyprodukowanych w okresie trzech lat przed 
wyst^pieniem niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub sredniej, z trzech lat 
opartej na okresie pi^ciu lat przed wyst^pieniem niekorzystnego zjawiska 
klimatycznego, z wylqczeniem wartosci najnizszej i najwyzszej, i uzyskanej sredniej 
ceny sprzedazy. Kwota utraty dochodu moze zostac zwi^kszona o inne koszty 
poniesione przez beneflcjenta z powodu niekorzystnego zjawiska klimatycznego 
porownywalnego do kl^ski zywidowej lub zmniejszona o wszelkie koszty 
nieponiesione ze wzgl^du na to zjawisko. 

Stratv materialne dotyczsi strat w srodkach tnwafych. 

III. W protokotach z oszacowania zakresu i wysoko§ci szk6d w gospodarstwach 
rolnych I dziatach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi w tabeli 1 w kolumnie 11 przy okreslaniu kosztow 
poniesionych z powodu niezebrania plonow w wyniku szkdd l^cznie natezy rowniez: 
uwzgl^dnlc koszty zakupu pasz dia zwierz^t w zwi^zku ze stratami w uprawach, 
kt6re mialy bye przeznaczone na pasz? dIa zwlerz^t. 
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