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PANTE, PANOWIE
PREZYDENCI, BURMISTRZOWIE
I WOJTOWIE
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIE GO
wg rozdzielnika

W związku z licznymi py,taniami kierowanymi do mnie przez samorządy gminne,

organizacje rolnicze oraz rolników w sprawie szacowania szkod w gospodarstwach rolnych

i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suSZą rolniczą, w tym

wszczególnoŚci przestrzegania monitoringu Suszy rolniczej, przedstawiam poniŻsze

informacje.

Zgodnie Z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i sposobo,w realtzacji niektórych zadafl Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 t. poz.I87 ze zm.), Agencja udziela pomocy

finansowej z przeznaczełliem na wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i dziaŁach

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ptzez suszę, grad

deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne' powódż, huragan,

piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw

rolnych i rwierząt gospodarskich.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia7 lipca 2005 r.. o ubezpieczęniach upraw

rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. L]. z 2015 r. poz. 577), suszę oznaczają szkody

spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia

do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego ponizej wartoŚci określonej dla

poszczególnych gatuŃów roślin uprawnych i gleb. Wartości te określa rozporządzetie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wańości

klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

(Dz.U. Nr 75, poz. 480).

W celu monitorowania występowania zjawiska SuSZy zostaŁ utworzony System

Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Insty'tut Uprawy Nawożenia

i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach' który podaje informacje
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o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych. Ustalenia ILING-PIB
wPuławach zamieszczane są w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wpostaci obwieszczeń w sprawie wskźników klimatycznego bilansu wodnego dla
poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym.

Ponadto ustalenia te dostępne są na stronie intemetowej ILING-PIB w Puławach

wł'w.susza.iung.pulawy.pl Komunikaty stanowią podstawę do potwierdzenia zagroŻenia

SuSZą dla danego regionu oraz wskazują, że szacowanie szkód mające na celu ubieganie się

przez producentów o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji oraz inne formy
pomocy państwa' moŻe dotyczyc tylko wykazanej uprawy i kategorii gteb. Zgłaszane uprawy
ptzez rolników należy zweryfikowac z infotmacjami zawartymi w monitoringu suszy
rolniczej.
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