
Lutocin, 05 kwietnia 2012r. 

……………………………………..                                                                                                        

………………………………………...................                                                                                  (miejscowość, data) 

Pieczątka Urzędu Gminy/ Miasta 

WNIOSEK 

w sprawie zatwierdzenia składu terenowej komisji do spraw szacowania szkód  

w gospodarstwach rolnych
1)

 spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem 

atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania na terenie Gminy/Miasta
2)  Lutocin 

 

Na podstawie zarządzenia Nr 164 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012 r.  

w sprawie powołania i zasad działania 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, celem 

oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy/Miasta2) 

Lutocin do składu terenowej komisji proponuję następujące osoby: 

 

Przewodniczący Komisji: 

Imię i nazwisko   Zakład pracy/rodzaj wykształcenia
*
       Czytelny podpis 

Jerzy Ankiewicz   MIR/rolnik/średnie rolnicze  ……......................                 

 

Członkowie Komisji: 

 Imię i nazwisko                                Zakład pracy/ rodzaj wykształcenia
*
       Czytelny podpis  

1. Radosław Rogowski  MODR/wyższe rolnicze       …........................... 

2. Sławomir Sobolewski    UG Lutocin/rolnik/średnie  ...............................        

3. Witold Spychała    UG Lutocin/rolnik/średnie  ............................... 

 

I. Szkoda   spowodowana   przez
3)

: 

a) suszę    f ) powódź    

b) grad    g ) huragan    

c) deszcz nawalny    h ) piorun    

d) ujemne skutki przezimowania x   i ) obsunięcie się ziemi  

e) przymrozki wiosenne    j ) lawinę    
 

co miało miejsce 3): 

a) w dniu    
b) w okresie od dnia 01-12-2011 do dnia 31-03-2012 

          (należy wskazać skrajne daty z wniosków rolników) 



 2 

II. Szacunkowy obszar gminy dotknięty zjawiskiem atmosferycznym 3500ha.   

III. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym zostały objęte następujące sołectwa: 

Teren całej gminy Lutocin tj. 21 sołectw; Boguszewiec, Chrapoń, Chromakowo, 

Dębówka, Elżbiecin, Felcyn, Głęboka, Jonne, Lutocin,  Mojnowo,  Obręb, Parlin, 

Pietrzyk, Przeradz Mały, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Seroki, Siemcichy, Swojęcin, 

Szoniec, Zimolza. 

IV.  Szacunkowa liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych (pow. 1 ha) na terenie 

 gminy: 250. 

V.  Uzasadnienie/opis niekorzystnego zjawiska atmosferycznego/opis stanu 

              uszkodzonych upraw/mienia (rodzaj zniszczeń): 

ujemne skutki przezimowania – (wymrożenia roślin spowodowane mrozami w 

okresie zimowym przy braku okrywy śniegowej). Uszkodzeniom uległy przede 

wszystkim uprawy zbóż ozimych (pszenżyta, pszenicy, jęczmienia i żyta ozimego) 

a także część upraw ogrodniczych (truskawki, maliny). 

VI. Osobą do kontaktu, upoważnioną do odbioru opinii wojewody posiadającą 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29  

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  

z późn. zm.) jest:  

Sławomir Sobolewski, inspektor, 236581001 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz telefon kontaktowy pracownika Urzędu Gminy/Miasta) 

 

 

  

..............………………………………. 
       (Podpis Wójta /Burmistrza/Prezydenta Gminy) 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Akceptacja Wojewody Mazowieckiego 

                                                 
1)

 należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej; 
2)

 niepotrzebne skreślić; 
*)

zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 

realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z 

późn. zm.); 
3)

 właściwe zaznaczyć; 


