
Zarządzenie Nr 1D.1L 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia .U.L.......... ....u .... 2019 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem 
atmosferycznym -  suszą na terenie gminy Olszyna w 2019 roku.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz § 5 ust. 5 i ust. 7 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm,1), zarządza się co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Olszyny powołuje się Komisję Gminną, zwaną dalej Komisją, 
w składzie:

1) Angelika Zaleśna -  przewodnicząca Komisji, Dolnośląska Izba Rolnicza we 
Wrocławiu;

2) Patryk Strzelecki -  członek Komisji, Urząd Miejski w Olszynie;
3) Marta Ignatowicz -  członek Komisji, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

we Wrocławiu;
4) Eugeniusz Tołwiński -  członek Komisji, rolnik.

§ 2.1. Zadaniem Komisji jest:
1) ustalenie, poprzez lustrację na miejscu zakresu i wysokości szkód 

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych suszą, 
stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania -  na wniosek osób fizycznych 
i prawnych prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej, 
składanych w Urzędzie Miejskim w Olszynie;

2) sporządzenie indywidualnych protokołów strat dla rolników poszkodowanych;
3) sporządzenie zestawienia gminnego rolników.

2. Przewodniczący Komisji protokoły indywidualne z oszacowanych strat oraz 
zestawienie gminne rolników przekazuje do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

§ 3. Nadzór merytoryczny oraz obowiązujące wzory dokumentacji zapewnia Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, poz. 1345, poz. 1346, poz. 1608, poz. 2089; Dz. U. z 2016 r. 
poz. 170, poz. 1455, poz. 1912; Dz.U. z 2017 r. poz. 166, poz. 1479, poz. 1640, poz. 1818, poz. 2147 oraz Dz.U. 
z 2018 r. poz. 303, poz. 1428, poz. 1483, poz. 2025; Dz.U. z 2019 r. poz. 157, poz. 1323.


