WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI

Poznań, 30 maja 2019 r.

w Poznaniu
WYDZIAŁ
INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
IR-VIII.7154.32.2019.6

Panie/Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie
i Wójtowie
województwa wielkopolskiego
wg rozdzielnika

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(http://www.minrol.gov.pl) oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu (www.poznan.uw.gov.pl) w zakładce „Sprawy” – „Środowisko i Rolnictwo” „Szkody w rolnictwie” - „Szkody w rolnictwie 2019” zamieszone zostały „Wzory protokołów
szacowania szkód do stosowania w 2019 r., oraz Wytyczne dla Komisji powołanej przez
Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania 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 z dnia 23 maja 2019 r.
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa tut. Urzędu w dniach 6 - 7 czerwca 2019 r. organizuje
spotkania informacyjne dla przedstawicieli Zespołów Komisji celem omówienia ww. Wytycznych
oraz przedstawienia obowiązujących w 2019 r. Wzorów protokołów szacowania szkód.
W związku z powyższym proszę Panią/Pana Prezydenta/Burmistrza/Wójta o wyznaczenie
jednego przedstawiciela Zespołu Komisji na ww. spotkanie, które odbędzie się w Sali Herbowej
(6 - 7 czerwca 2019 r., bud. C, I piętro) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań z podziałem na powiaty:
06.06.2019 r., godz. 9:00

07.06.2019 r., godz. 9:00

1. gostyński
2. grodziski
3. jarociński
4. kościański
5. leszczyński oraz miasto Leszno
6. międzychodzki
7. nowotomyski
8. obornicki
9. średzki
10. śremski
11. wolsztyński

1. gnieźnieński
2. poznański oraz miasto Poznań
3. słupecki
4. szamotulski
5. wągrowiecki
6. wrzesiński

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-19-47, fax 61-854-14-56
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

06.06.2019 r., godz. 11:30

07.06.2019 r., godz. 11:30

1. chodzieski
2. czarnkowsko-trzcianecki
3. koniński oraz miasto Konin
4. krotoszyński
5. pilski
6. rawicki
7. złotowski

1. kaliski oraz miasto Kalisz
2. kępiński
3. kolski
4. ostrowski
5. ostrzeszowski
6. pleszewski
7. turecki
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