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Informacja dla rolników o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o oszacowanie strat.

Rolnicy, który w wyniku suszy rolniczej ponie?li szkody w uprawach tj.: zbo?a ozime, zbo?a jare, krzewy owocowe,
truskawki i ro?liny str?czkowe mog? sk?ada? do Urz?du Miejskiego w Przec?awiu stosowne wnioski.
Powy?sze umo?liwi okre?lenie zakresu zaistnia?ych szkód i sformu?owanie zg?oszenia do Wojewody
Podkarpackiego informuj?cego o przyst?pieniu Komisji powo?anej zarz?dzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr
59/15 z dnia 20 marca 2015 r. do szacowania strat zgodnie ze z?o?onymi wnioskami.
Na podstawie otrzymanych zg?osze?, Komisja dokona szacowania zakresu
i wysoko?ci szkód powsta?ych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustracj? upraw w poszczególnych
gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.
W zwi?zku z powy?szym prosimy zainteresowanych o sk?adanie do Urz?du Miejskiego w Przec?awiu pokój
22 pisemnych wniosków zgodnie z przyj?tym wzorem wniosku (do pobrania w Urz?dzie Miejskim w Przec?awiu i
ze strony internetowej UM, pod adresem: www.przeclaw.org
Szacowanie szkód powsta?ych w gospodarstwach rolnych przebiega? b?dzie na podstawie Rozporz?dzenia Rady
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie szczegó?owego zakresu i sposobów realizacji niektórych zada? Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powo?anych przez
Wojewod? dotycz?ce ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i dzia?ach specjalnych
produkcji rolnej, w których wyst?pi?y szkody spowodowane przez susz?, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powód?, huragan, piorun, obsuni?cie si? ziemi lub lawin?” z dnia 29 maja
2018 r. W celu ustalenia ?redniego % obni?enia rocznej produkcji w gospodarstwie zg?aszaj?cy b?dzie musia?
poda? we wniosku uprawy, w których wyst?pi?y szkody oraz wszystkie pozosta?e inne uprawy – w oparciu
o powierzchni? i struktur? upraw wykazan? przez rolnika we wniosku o dop?aty obszarowe na rok 2018.
Poni?ej do pobrania wniosek w pdf.
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