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Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin

       Wójtowie Gmin

Szanowni Państwo,

Opublikowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
raporty z monitoringu suszy rolniczej wykazały zagrożenie suszą rolniczą we wszystkich 
gminach województwa warmińsko – mazurskiego. Ostatni 3 raport za okres od 11 kwietnia 
do 10 czerwca br. potwierdził pogłębienie suszy rolniczej i dalszy spadek wartości 
Klimatycznego Bilansu Wodnego. 

Zagrożenie suszą rolniczą w województwie warmińsko – mazurskim odnotowano w 
uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek  oraz w przypadku drzew i krzewów owocowych 
uprawianych na glebach kategorii I czyli bardzo podatnych na suszę oraz glebach kategorii II 
– lekkich podatnych na suszę, a w niektórych powiatach i gminach także na glebach kategorii 
III – glebach średnich. 

Największa susza wystąpiła w powiatach: oleckim, piskim, gołdapskim, 
węgorzewskim, ełckim, gdzie odnotowano najwyższy spadek Klimatycznego Bilansu 
Wodnego. 

Nadmieniam, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski 7 lutego br.  powołał, stosownymi 
zarządzeniami, komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko – mazurskiego. Także 
w przypadku napływu wniosków o oszacowanie szkód nie ma potrzeby powoływania komisji, 
a komisje, na wniosek właściwego terytorialnie Wójta, Burmistrza gminy, są niezwłocznie 
uruchamiane. 

Pragnę przypomnieć, że procedury szacowania szkód, w tym obowiązujące                 
w bieżącym roku wzory: wniosku rolnika do urzędu gminy/miasta o oszacowanie szkód, 
wniosku gminy do Wojewody i zarządzenia  Wojewody o powołaniu komisji, umieszczone są 
na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,       
w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona 
przyrody - Rolnictwo >> Rolnictwo.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o przedkładanie, na podstawie 
wniosków rolników kierowanych do gminy, stosownych wniosków gminy do Wojewody o 
uruchomienie prac komisji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy przez Wojewodę i 
przekazaniu gminie informacji zwrotnej w tym zakresie, za pośrednictwem ePUAP, 
gmina przekazuje do właściwego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, jednostkowe 
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wnioski rolników (zachowując ich kopie) wraz ze zbiorczymi wykazami poszkodowanych 
rolników. W miarę napływu kolejnych wniosków rolników do gminy, gmina przekazuje je 
sukcesywnie do PZDR celem oszacowania szkód przez komisję. Do Wojewody gmina 
przesyła (raz w tygodniu)  jedynie wykaz rolników, stanowiący załącznik do wniosku gminy 
do Wojewody (narastająco) obowiązkowo z powierzchnią uszkodzonych upraw wynikającą 
z wniosków rolników. Cały obieg dokumentacji odbywa się w systemie elektronicznym.

Jednocześnie zachęcam do analizy raportów z monitoringu suszy rolniczej 
publikowanych, co dekadę przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa                              
w Puławach. Dane o wystąpieniu suszy lub jej braku przedstawiane są na stronie 
www.susza.iung.pulawy.pl. dla każdej gminy w kraju oraz 14 grup i gatunków roślin                    
z uwzględnieniem 4 kategorii glebowych w ciągu  48 - 72 godzin po zakończeniu każdej 
dekady, w ujęciu tabelarycznym     i w wersji mapowej.

Stosownie do wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 maja 2018 r. 
dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących szacowania strat w rolnictwie szkody 
powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie 
z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza, a w przypadku gdy dla danej rośliny,      
w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli 
monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach 
wodnych.

 

Z poważaniem

Sławomir Sadowski

Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski

Do wiadomości:

1. Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka 
       Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
2.    Przewodniczący Komisji 

Wojewódzkiej ds. koordynacji działalności
 komisji powiatowych ds. szacowania strat

3.   Kierownicy Powiatowych  Zespołów Doradztwa Rolniczego
Przewodniczący komisji powiatowych
ds. szacowania strat

4. Warmińsko - Mazurska 
Izba Rolnicza w Olsztynie

5.   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie

6.   Warmińsko - Mazurski
Związek  Producentów  Rolnych

http://www.susza.iung/
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7.  Warmińsko – Mazurski Związek Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych
w Olsztynie

8. Warmińsko - Mazurski
Związek Hodowców Bydła Mlecznego
w Olsztynie z/s w Dorotowie

9. Warmińsko -Mazurski
Związek Hodowców 
Zarodowej Trzody Chlewnej
w Olsztynie

10. Warmińsko - Mazurski
Związek Hodowców Koni 
w Olsztynie

11. Warmińsko - Mazurski Regionalny
Związek Hodowców Owiec i Kóz 
w Olsztynie 

12. a/a
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