Nidzica, 28 lutego 2017 r.
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Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał komisje ds. szacowania
szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach
województwa warmińsko-mazurskiego.
Producent rolny, w gospodarstwie którego, wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi składa do właściwego terytorialnie urzędu gminy, wniosek w terminie
do 10 dni

od dnia

wystąpienia

niekorzystnego zjawiska

atmosferycznego. Właściwe

wypełnienie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód, który producent rolny przedkłada do urzędu
gminy, jest niezwykle ważną sprawą, ułatwiającą prace komisji terenowych. Pomimo obowiązku
umieszczania danych zgodnych z wnioskami o płatności bezpośrednie, w ubiegłych latach
występowały liczne rozbieżności w porównaniu ze stanem faktycznym i wynikająca z tego
konieczność korygowania przez komisje, wcześniej sporządzonych protokołów. Mając na uwadze
zminimalizowanie występujących nieprawidłowości i zapewnienie zgodności podawanych danych
o powierzchni gospodarstwa oraz upraw z wnioskami o płatności bezpośrednie wprowadzono zasadę,
że integralną częścią wniosku rolnika do gminy jest kopia wniosku o płatności bezpośrednie za
rok bieżący, a w przypadku gdy rolnik nie złożył jeszcze w roku wniosku do ARiMR, a zgłasza
szkody spowodowane, np. ujemnymi skutkami przezimowania, wówczas do wniosku dołącza kopię
wniosku o dopłaty za rok ubiegły.
W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, producent rolny zgłasza szkody tylko
w 1 gminie, tj. w której znajduje się siedziba gospodarstwa, z zastrzeżeniem, że jeżeli rolnik
posiada grunty i uprawy w których wystąpiły szkody w innych województwach, to wówczas składa też
wniosek o oszacowanie szkód w gminie położonej w innym województwie. W takim przypadku, po
oszacowaniu szkód, rolnik przedkłada niezwłocznie protokół z innego województwa celem
sporządzenia protokołu zbiorczego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu
na położenie większej części gospodarstwa.
Producent rolny, we wniosku do gminy wyszczególnia wszystkie uprawy, nawet te w których
nie wystąpiły szkody i położone we wszystkich gminach województwa warmińsko-mazurskiego, jak
też w gminach położonych na terenie innych województw.
Nadmieniam, że informacje dotyczące szacowania szkód, w tym również aktualny wzór
wniosku rolnika do urzędu gminy o szacowanie szkód umieszczone są na stronie internetowej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >>
Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo >> Rolnictwo. Wniosek
o oszacowanie szkód można pobrać również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac
Wolności 1 – pokój nr 17.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 07 40.

