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szanowni państwo
Prezydenci Miast
Burmiśtrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin

LJprzcjmie informuję. żc Wdc\\,oda Warmińsko Mazurski 7 lutego br, po\\,olał,
stoSownJ'mi )arząd:zcniami. komisjc ds, szacorvania sżkód spowodowan]-ch niekorzlstnlmi
zjarliskami atmosferycznymi \\e §sż\stkioh po\,!iatach woiewództ\\,a lvarnrińsko mazurskiegtl,
Nadmieniam. że inlilrmacje dotl,czące szacowania sżkód. w tln1 obcxl,ilzujac< u
bieźącyrn roku wzol"-: wn;osku rolnika do urzędu gminy/miasta o oszaco\łanie szkód,
rvnioskLr gminy do Wojerrod1. protokołu z oszacou,ania slkód. a lakżc zasadl szrcorł,rnie
szkó<l oborviązującc w 20ltl l, oraz zarządzenia rł, spralvie porvołania koinisji do spra$
szacowania szkód rl gospodarsnvach rolnlch sporłodo*,anych niekorzystn}mi zjau,iskami
atnroslerycznymi. umieszczone sź} na stronie interneto\Ą,cj Warmińsko - Mażtrrskiego tJrzędu
',Woje[,a)dżkiego vl oIsżi},nie. ,,r, zakladce Ohstugu hllef!:anla :" ('0 i gd:ie zoł,lvii
O.hrona środo|iska - ()thruna pr\.roń Rulnic'}|,o ", RoLnirtl1,o.
Nież*,ykle waźną sprawa. ułet\!,iającą pracc komisji tclenow!,ch iest w]aści§,c
\\).pcinicnie \łniosku przcz rolnika o osżaco\r,ani. szkód. klan_f producent loln} pr7edkłada
do urzędu gmin\,,

Pomimo oborłiązku umieszczania dan),ch zgodn),ch ż §nioskami o płatności
beżpośrednie.\\ ubieg],vch latach \[ stępo\\ ał}, licżne rozbieżności\\,poró\\,naniu ze stancm
takil.cznlnl i\l_\,nikając.l z tego koniccznośćkorygorvania przcz konisie. rttześniej
sporZąd7()n},ch protokolów.

N4ając na Llrr,ldze zminimelizo\\anie ,.łystępujacych niepra\łidlo\\'ośćii zaperrnirnic
/godności podawan}ch rJanl,ch o powierzchni gospodatst\ła orez Llpraw l wnio§kami o
p]atnościbcupośrednie lr,prowadzono zasadę. źe int€gralną częścią§niosku rolnika do gminy

jest lppja ]łlls§k! s plalności hezpośredni§ 7a rok bieżac\,. \\i prżrpadku. icżcli lolnik \\
bicżacvm roku nje przedbż\,łieszcze do ARil\1R \\,niosku o o5Zacowanie SZkód. d! \\,niosku
skielorvaneqo do gminv. rr, przr'padku rłlstąpienia szkód sporvodorvan},ch. np, uierllntmi
skulkanli Drlcżimo\§nnia. dołac/l korlic \\,niosku za ]0] 7 r,
\V zu,ia7ku i/ po\Ą:aźsz},nr. uprzejmic proszę o Z§,róccnie sżc7ególnci uuc_!i pr7e7
praco$nikó\Ą urzcdu gminy, którz1 plzl,jmorlać będą r,,nioski rolnjków o oszaco§anie 5lkód
na pra§idło\lość\\vpcłnienir składan),ch plzez rolnikórł *nioskórv iich komnlctność.
ż\Ąlitszcza cz\ po\\ier7chnia gospodarsi\\,a oraz uDm\\, iest Zgodnl Z kopia Za]aczon.go
\\niosku o dOpłatv bezDoślcdnic oraż cż\,\\,\,Dełniona żoslałatabcla dotvczaca orodukcii
zlvierzęcci,
\\ przlpadku posiadania g|untó§,\\,kilku gmjnlch. producent roln} "głasza szkod}
t},lko \\ l gminie. ii, § rei \\:klrjrci znaiduie sie sicdziba {ospodarslwa. 7 ll§tlzcż.niśm.żę
icżeli Iolnik posiada grunl\ iupra\Ę \\ k!óDch \\}stnpil] Szkod} u inn}ch rvoj ervództu ach.
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to wówczas składa też wniosek o oszacowanie szkód w gminie położonej w inn)m

województwie. W takim przypadku, po osza§owaniu szkód, rolnik przedkłada niezwłocznie
ptotokół z innego Województwa celem sporządzenia Drotokołu zbio.czego przez komisię
Dowołaną pĘęZ ]{qiewode właściwegoz
gospqdą!§!{ą.
Producent rolny, we wniosku do gminy wyszczególnia wszystkie upta\łY, nawet te w
których nie wystąpiły szkody i położone we wszvśtkich gminach rłoierryództwa
warmińsko- mazurskiego,jak też w gminach położonychna terenie innych województw
Na podstawie Wniosków rolników, wójt (burmistlż, prezydent miasta) przekazuje do
Wojewody wniosek (na opracowanym formularzu znajdującym się na stronie W-MUW w
ol§ztynie) o uruchomienie komisji ds. szacowania szkód (Wvłacznie na elektroniczna
skrzvnkę Esp. na olatfomie e_puAp. uałączaiac scan wniosku) niezwłocznie jednak nie
późn|ej niż w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia i zgłoszenia prżez rolnika strat na
skutek niekoźystnego zjawiska atmosferycznego, Wnioski Drzesłane elektronicznie nie
j.
wvmaeaia Dotwiefdzenia i przesyłania egze
Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku gminy przez Wojewodę iDrzekazaniu gminie
informacii zwrotnei w tvm zakreśie. za Dośrednictwem e-PUAP. gmina przekazuje do
właściwegoPowiatowe8o Zespołu Doradżwa Rolniczego, jednostkowe wrrioski rolników,
zachowując ich kopie, W miarę napływu kolejnych wniosków rolników do gminy. gmina
przekazuje je sukcesywnie do PZDR celem oszacowania szkód przez komisję. Do Wojewody
gmina prżesyła(w razie potrzeby, raz w tygodniu) jedynie $Tkaz rolnikó\ł, stanowiący
zńącznlk do wniosku gminy do Wojewody (narastająco) obowiązkowo z pgq!ęlzqhlią
uszkodzonvch uDraw. wvnikaiaca z wniosków rolnikóW- Nie należ"{ Drzekazł,rvać
iednośtkowych wniosków rolników do Urzedu woiewódzkiego.
Praenę zwrócić uwagę. że wnioski spgĘq!Ęo!§ !4 ]b!Eq!a!ZLi4!vm niż
obowiazujacy oraz niekomDletne. ti. bez załaczonei Drzez rolnika kopli ]{!liQ§ku lllop!ąry
beżpośrednie.przekazan€ przez qminę do pzDR. bedą zwracane do gminy celem
uzuBęh!ę!!ą bIą!ół &rĘ4
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie wśród rolników Z terenu gminy zasad
szacowania szkód obowiązującyclr w bieżącym roku. Liczę na Państwa współpracę w splaWie
szacowania strat w poszkodowanych gospodarstwach rolników ż teręnu gminy,
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbąo zapewnienie udziału przedstawiciela
urzędu gmin W pracach komisji ds. szacowania szkód, pomoc w wypełnianiu protokołu strat,
a także w postaci środków transpQllu, tak aby terminowo i sprawnie oszacowaó szkody, co
jest warunkiem udzielenia stosownego wsparcia dla rolników z terenu gminy.
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