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KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD W ROLNICTWIE
POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK
ATMOSFERYCZNYCH
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o oszacowanie szkód w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych – druk wniosku ZZ-03-01
Druk wniosku do pobrania
 na stronie internetowej www.nekla.eu, w zakładce Rolnictwo lub w zakładce Załatwianie spraw
w Urzędzie link: https://www.nekla.eu/strona-342-u_jak_zalatwic_sprawe_w_urzedzie_u.html
 w sekretariacie
 w
Referacie
zamówień
publicznych,
inwestycji,
obszarów
wiejskich
i
dróg
(ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla)
Nie dopuszcza się złożenia wniosku na innym druku niż wymieniony.
Do wniosku należy załączyć:
 kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR (dot.
producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych),
 kopie umowy ubezpieczenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
Złożenie dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter lub przez ePUAP: /GminaNekla/skrytka
Odbiór protokołu:
Referat zamówień publicznych, inwestycji, obszarów wiejskich i dróg (ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla)
Godziny obsługi klientów:
poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (61) 4373197 lub e-mail: m.kamel@gminanekla.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane
przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę – aktualizacja wytycznych każdego roku przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.
2.
3.
4.
5.

Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu
Poczekaj na załatwienie sprawy.
Protokół musi być odebrany osobiście.

OPŁATY
Brak opłat

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak
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KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udziela Marta Kamel tel. (61) 4 373197, e-mail: m.kamel@gminanekla.pl

PODSTAWA PRAWNA




art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1464)
art. 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.)
Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 134/20 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę.
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