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Pan 
Tomasz Banek 

Wójt Gminy Wietrzychowice

W odpowiedzi na pismo znak: OA.0124.14.2018 z 29 czerwca 2018 r., w którym Pan Wójt 
prosi Wojewodę o podjęcie pilnych kroków w celu opracowania i ogłoszenia skutecznego 
programu pomocowego dla rolników poszkodowanych przez suszę, uprzejmie informuję, 
że kompetencje w zakresie ustanowienia pomocy dla gospodarstw dotkniętych 
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi posiada Rada Ministrów na podstawie zapisów 
art.4 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
podstawie § 13 ust. 8 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.).  

Dodatkowo wyjaśniam, że zgodnie z obowiązującą definicją „suszy” zawartą w art. 3 ust. 
2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 2007 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (t.j. Dz U. z 2017 r. poz. 2047), za szkody powstałe w wyniku suszy uznaje się 
„…szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 
marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości 
określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. Natomiast art. 3 pkt 4 i 5 
powołanej wyżej ustawy stanowi, że minister właściwy do spraw rolnictwa określa, w drodze 
rozporządzenia, wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków 
roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, mając na uwadze warunki 
agrometeorologiczne i glebowe w poszczególnych województwach. Na podstawie raportów 
przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut 
Badawczy (IUNG-PIB) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza w drodze obwieszczenia, 
w dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, 
w terminie do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźniki klimatycznego 
bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na 
województwa. Raporty nr 2-4 monitoringu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB 
w Puławach (zamieszczone na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/) wykazują, iż susza 
wystąpiła w gminie Wietrzychowice tylko w uprawach zbóż jarych i ozimych oraz krzewach 
owocowych i truskawkach wyłącznie na glebach I i II kategorii, których powierzchnia wynosi 
62,00 ha dla kat. I ( 2,20 % gleb) oraz 87,50 ha dla kat. II ( 3,10 % gleb).
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W związku z powyższym w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, komisja 
może szacować szkody spowodowane suszą wyłącznie w ww. upraw zlokalizowanych na 
glebach I i II kategorii. 

Jednocześnie, mając na uwadze zgłoszenia dotyczące większego zakresu szkód 
spowodowanych suszą w porównaniu z danymi IUNG-PIB w Puławach, informuję,                   
iż Wojewoda Małopolski pismem znak: WR-II.7160.35.2018 z 27 czerwca 2018 r.,                   
wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z prośbą o zajęcie stanowiska, czy                         
w szczególnie uzasadnionych przypadkach (brak wschodów roślin oraz zamieranie rozsad 
warzyw) możliwe jest rozpoczęcie szacowania szkód przez Komisję w uprawach, dla których 
wartości klimatycznego bilansu wodnego nie przekroczyły wartości krytycznych. Po 
otrzymaniu odpowiedzi poinformuję oddzielnym pismem o stanowisku zajętym przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

       (-) Jacek Gołda
 Dyrektor Wydziału Rolnictwa

Otrzymują: 
1. Adresat; 
2. WR-II aa.
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