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Wasie pismo z dn'
-08-2017 r.sDsPBllo7l.1.Ew.2ol7

sprawa: wystqpienie sity wy^szei I,u! nadzwyczainych okolicznosci w sprawach o przyz'x&txrc

ptatnoici bezpoSreaniri"ori, SriaPOw obrzarowyth w ramach PRAW 2014-2020'

Szanowni Pa6stwo,

DyrektorPomorskiegoOddzialuRegionalnegoARiMRwGdynizwracasigzpro6b4
o przekazanie poniffi"u ii1"rl"-rcii 3 

pJsreanictwem w6it6w i soltys6w poszczeg6lnych

powiat6w, iur. ,,"ifrii.srq i1""ui1 .or"i[Jro, kt6rzy mogli zostac poszkodowani podczas

wystqpienia niekorzyffict ziawisk.atmosferycz"ygl y-*giew6dztwie pomorskim'

W przypadku wyst4pienianadzwy"^3ny"f, of.oii"'noS"i lub siiy wyZszej' kt6r'e mog4 miei wpiyw

na powierzctrniE r.wiiini.u:a"q riq Oo 4;,*S"ilub 
liczbq zwieriqtiwalifikuj4cych sig do platno$ci

zwi4zanych ao 
"*i"r"qt-'ilb'gdy 

,ifnik-"l" o,Ogf wypelni. swoich zobowiqzari w zakresie

przestrzeganiu 'or* i ,uymog6i *"oj"rnlirgoJnoi{ ty6.t1t rolnik nie m6gl zloLy| wniosku lub

zmiany do wniosku * i"rttti-ni", rolnik poiitii*n zloLy| do biura powiatowego ARiMR pisemne

owiadczenieozaistnialychokoliczno5ciach,opatrzoneczvtlln'vm119|]':a1*:t,!,:1i1'-I
terminie 15 dni roboczvch od dnia, w kt6rym t"1it1t lub upowa2niona przez niego osoba s4 w stame

dokonad takiej czynnl?ffiraz dostarczye i"*OJlOv potwierdzaj4cy/e wyst4pienie nadzwyczajnych

okoliczno6ci lub sitY wY2szej'

Zgodnie z art. 4 rozpotz4dzenil !r]p 
nr 64ADi't4, w odniesieniu do platnosci bezposrednich' gdy

beneficjenr nie jest rl ,r""i" spetnid f.ryt"tiO* f.watintowatnofci lub innych obowi4zk6w w wyniku

sity wy2szej fuu nuir*v"r"J|V"l ototicznosci, zachowuje on prawo do pomocy w odniesieniu do

obszaru lub zwierz*t, kt6re Uyry f.*oilnkowalne w chwili wystqpienia sity wy2szej lub

nadzwyczajny"n or.oii"zno6ci. zgoanie z art.2 ust. 2 rozporz4dzenia (uE) nr 1306/2013 "sita

wygsza., i ,nuo"*vJrujrr" or.oriJ^o$ci" mog4 zosta6 uznane w szczeg6lnosci w nastqpuj4cych

przypadkach:
a) Smier6 beneficjenta; -, .
b) dtugoterrnino*u niezdolno66 beneficjenta do wykonywania zawodu;

c)powaZnaklgska2ywiolowapowoduj4caduZeszkodywgospodarstwierolnym;
d; 

"niszczenle 
* *V"itu typudku budynk6w inwentarskich w gospodarstwie rolnym;

e) choroba epizootyczna lub chorobu rostin dotykajqca, odpowiednio' caiy inwentarz 2ywy

luu upraJy;l"ze""do beneficjenta lub cz€s6 tego inwentarza lub upraw;

0 *y*turr""*i" catego lub tuZej czgsti gospodarstwa rolnego, je6li takiego

*y*tu,,","nia nie *6znu bylo przewidzied w dniu ztoZenia wniosku.

t6. tJ6.ZVl  I ,  Lt



Dowodami potwierdzajqcyn'ri dzialanie sily wy2szej lub wyst4pienie nadzwyczainychokolicznosci'

w szczeg6lno6ci mog4 bY6, nP.:

l . protok6l oszacowania szk6d w uprawach rolnych, sRowg$oyanych przez suszE, glad'

deszcznawalny, u3emne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, pow6d'z' huragan'

;i;;", obsuniicie sig ziemi lub iawing w rozumieniu przepis6w o ubezpieczeniach upraw

rolnych i zvrieru4tgospodarskich, spoiz4dzony przezkomisjg-powolan4 przez wojewodg

*tui"i*"go ze wzllgdu na miejsce wyst*pienii szk6d, 
".f!6-Y 

mowa w przepisach w

rp**i" riotizacji rii"ktOty"ft zadan Agencji RestrukturyzaciiiModernizacji Rolnictwa;

dokument potwierdzaj4cy wystqpienl" ritoay w uprawach rolnych, z kt6rego wynika

powierzchnia upraw, t-ru f.rO.i"tr wyst4pita szkoda spowodowanaprzez lu:'Q' grad' deszcz

iu*utny, ujemne stuitci przezimowant, pt"y.tozki wiosenne, pow6d2, huragan' piorun'

obsunigcie sig ziemi tub Lwing w rozumiiniu przepis6w o ubezpieczeniach upraw rolnych

i zwierz*tgospodarskich, spoiz4d zony przezia4ia ubezpieczeri, z kt6rym rolnik zawarl

u*o*g ubJzpiecret ia upraw co najmniej od jednego ztych-ryzyk:

pisemne o6wiadczenia potwier izajaci wystqpGnie szkody w uprawach rolnych,

spowodowanej prr"" ,uirg, gtad, 
-deszci 

nawalny' ujemne skutki przezimowania'

przymrozki wiosenne, po*ooi huragan, piorun, obsunigcie. sig ziemi lub lawing w

rozumieniu przepis6w 
^o 

ubezpie""*iu"tt upraw rolnych.. i zwietz4t gospodarskich

;;;AJ";""'prziz dwoch 6wiadk6w, kt6rzy ni" t4 domownikami rolnika w rozumieniu

pizepis6w o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w ;
zaswiadczenie o wyst4pieniu pozaru - w przypadku szk6d w uprawach lub plodach rolnych

spowodowanych poZarlm - wydane przezwia1ciwego ze wzglgdu na miejsce wyst4pienia

zdarzenia tcomenoania powiatowego (miejskiego) Paristwowej Strarzy Pozamej' w

prr'p"Of." gdy, w 
"ai""iirtym 

uczistniczyiyjednostki ochrony przeciwpoZarowej;.

pt"iir.or oi'rgdrin lub ostatecznego szaco*uniu szkody w uprawach i plodach rolnych

wyrz4dzony chprzezdzikie zwierzgta (np. dziki,losie, jelenie, daniele i sarny), sporz4dzony

przez upowaZnionego przedstawiciela dzierzawcy lub zatzqdcy obwodu lowieckiego lub

inne podmioty uprawnirone do szacowania szk6d lowieckich na podstawie przepis6w prawa

2.

J .

4.

5.

6.

7.

lowieckiego;
pisemne o6wiadczenie
zostat wprowadzonY

rolnika o poio2eniu gospodarstwa rolnego na obszarze' na kt6rym

stan klgski zywiolowej na podstawie przepis6w o stanie klgski

9.

Zywiolowej;
decyzjawlasciwego organll nadzoru budowlanego, wydana na-podstawie przepis6w prawa

Uuat*tun"go, ot r"stu]a"u zakres i termin wykonania niezbgdnych rob6t w celu

uporz4dkowania terenri katastrofy i zabezpieczenia budynku stuZ4cego gospodarce rolnej

ao czasu wykonania rob6t doprowadzai4cych budynek do stanu wlasciwego;

decyzjawtasciwego powiatowego lekaria weterynarii, wydana na podstawie przepis6w o

ochronie zdrowia zwi,erzqtoruziwalezaniu chordb zaku2nychzwierzqt, nakazuj4ca zabicie

lub ub6j zwierz4t chorych lub zakaZonych, podejrzanych o.zakazenie lub o chorobg

epizootfczn4 albo zwieri4tz gatunk6w zvtierzqtwrazliwych na dan4 chorobq epizootyczn4;

pir"*n" o5wiadczenie o wysiqpieniu powod zizalaniathuraganu sporz4dzone przez rolnika

i potwierdz one przezawoctr s*iuato* niebqd4cych domownikami rolnika w rozumieniu

pizepis6w o ubezpieczeniu spotecznym rolnik6w ;

Domownik, w rozumieniu przepis6w ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w, to osoba bliska

rolnikowi, kt6ra:

a

a

ukoriczyta 16lat,  ,  - , !_-_,--- :^ -^ +^-
pororto;" z rolnikiem we wsp6lnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie

jego goipodarstwa rolnego albo w bliskim.s4siedztwie' ,
stale pracuje w tym gospJdarstwie rolnym i nie jest zvtiqzanaz rolnikiem stosunkiem pracy'



Nale2y zaznaezygie obowiqzek dostarczenia dowod6w wystqpienia sily wyiszej spoczywa na

rolniku.

powy2szy katalog zdarzefi, kt6re mog4 stanowii w danym przypadku dzialanie sily wyZszej lub

okoliczno$ci nadzutyczajne, jest katalogiem otwaftym. Oznacza to, mo2liwoi6 uznania przez

wla$ciwy organ, w wyniku indywidualnego rozpatrzenia danej sprawy, przy uwzglgdnieniu
wszystkich okoliczno$ci faktycznych i dowod6w wystgpujqcych w sprawie, innego zdaruenia za

przypadek dziaiania sily wy2szej lub wyst4pienia nadzwyczajnych okoliczno$ci-

Jako okoliczno$ci nadzwyczajne mozna uznai m.in.:

- zniszczenie upraw przez dzikie zurietzgta1,
- zniszczenie upraw w wyniku niekorzystnych warunk6w atmosferycznych takich jak np. susza'

gradobicie, pow6d2, mr6z, piorun, osuwiska ziemi, zalanie na skutek opad6w atmosferycznych,
- zniszczenie upraw lub plodach rolnych spowodowanych pozarem,
- wyst4pienie organizm6w kwarantannowych,
- tymczasowe aresztowanie beneficjenta,
- iagryzienie zwierzqt zadeklarowanych do platnodci przez dzikie zwieruEta - w przypadku, gdy

rolnik- mo2e dowieSE, ze zwierzgta byly chronione przed dzikimi zwierzqtami tzn' byly np.

wypasane na obszarze ogrodzonym, chronionym przed dostgpem dzikich zwierz4t (za sitg wyLsz4

nie mo2na uznad zagyzieniazwierzgcia przez dzikie zwierzg w sytuacji, gdy jest ono wypasane na

obszarze, na kt6rym spotykane s4 dzikie zwierzgta. W takich okolicznodciach $mierc zwierzEcia w

wyniku ataku dzikiego zwierzgcia jest prawdopodobna, a wigc przewidywalna i nie jest niczym

sytuacjQ nadzwyczajn4).

Natomiast w odniesieniu do program6w wieloletnich, tj. objgtych wieloletnim zobowi4zaniem,

zgodnie art. 91 usr. I rozporzqdzenia (UE) nr 1306120t3, w przypadku wyst4pienia sily wylszei

lub nadzwyczajnych okoliczno6ci nie bgdzie wymagany czg6ciowy lub peten zwrot pomocy

otrzymanei pri.i rolnika. Ponadto nie stosuje sig kar administracyjnych w zakresie wzajemnej

zgodno$ci, jezeli dana niezgodnodi wynika z dzialania sily wyZszej lub nadzwyczajnych
okolicznoSci.

powytsza informacja podyktowana jest wyst4pieniem w ostatnim czasie niekorzystnych

zjawisk atmosferycznych majqcych wptyw na straty w gospodarstwach rolnych w

iojew6dztwie pomorskim. JednoczeSnie informujg, i2 niedotrzymanie terminu L5 dni

roboczych na zloienie dowod6w potwierdzaj4cych wyst4pienie sity wy2szej spowoduje brak

mo2liwoSci ich uznania przez organ.

Dyrektor Oddzialu Regionalnego
(podpis. imig i nazwisko)

lub osoba przez niego upo
(podpis, imig i nazwisko, slu2borve)


