
ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania na terenie Gminy Zbąszynek Komisji Wojewody Lubuskiego
do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 

rolnej spowodowanych przez huragan w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich.

Na podstawie art. 22 pkt 2 i art. 17  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.1)) oraz § 5 ust. 5 i ust. 7 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. z 2015 r. poz. 187, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się na terenie Gminy Zbąszynek Komisję Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu 
i wysokości szkód w rolnictwie spowodowanych przez huragan, zwaną dalej "Komisją".

§ 2. 

W skład Komisji wchodzą:

1) Jarosław Mikołajczyk - przewodniczący, pracownik Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.;

2) Piotr Kociołek - członek, przedstawiciel LIR w Zielonej Górze;

3) Dorota Markisz - członek, specjalista LODR w Kalsku.

§ 3. 

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) przeprowadzenie lustracji pól producenta rolnego, w miejscu wystąpienia szkód spowodowanych przez 
niekorzystne zjawisko atmosferyczne;

2) określenie zakresu i wysokości szkód w uprawach w lustrowanym gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej;

3) określenie zakresu i wysokości szkód w środkach trwałych, w tym również na plantacjach wieloletnich 
w lustrowanym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej;

4) sporządzenie protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód u producenta rolnego w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach zawierających czytelne podpisy członków Komisji oraz producenta 
rolnego;

5) sporządzenie zestawienia zbiorczego z oszacowania szkód w gminie i przekazanie go wraz z protokołami 
Wojewodzie Lubuskiemu.

§ 4. 

Za terminowe rozpoczęcie, przebieg oraz zakończenie prac Komisji w zakresie szacowania szkód odpowiada 
Burmistrz Zbąszynka, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

§ 5. 

1. Nadzór merytoryczny nad pracami Komisji sprawują pracownicy Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wielkopolskim.

1) Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2015 r., poz. 1960; Dz.U. z 2016 r., poz.  2260, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 935, 
poz. 1475.

2) Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2015 r., poz. 230, poz. 1345, poz. 1346, 1608, poz. 2089; Dz. U. z 2016 r., poz. 170, 
poz. 1455, poz. 1912; Dz.U. z 2017 r. poz. 166, poz. 1479, poz.1640, poz. 1818.



2. Do ich zadań należy w szczególności:

1) przygotowanie i udostępnienie wzorów dokumentów i innych materiałów niezbędnych do oszacowania 
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej;

2) bieżąca współpraca z Komisją w trakcie szacowania szkód;

3) rozstrzyganie w sprawach wymagających dodatkowych uzgodnień dotyczących szacowania zakresu 
i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej;

4) weryfikacja sporządzonych przez Komisję protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód oraz 
zestawienia zbiorczego pod względem wzajemnej  ich zgodności;

5) przygotowanie protokołów do potwierdzenia przez Wojewodę Lubuskiego wystąpienia szkód poprzez 
sporządzenie adnotacji na tych protokołach;

6) sporządzenie zestawień dotyczących wysokości szkód w województwie lubuskim.

§ 6. 

Komisję powołuje się na czas oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem 
atmosferycznym. Komisja kończy swą pracę z chwilą przekazania Wojewodzie Lubuskiemu protokołów 
z oszacowania szkód wraz z zestawieniem zbiorczym.

§ 7. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

 

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak




