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INFORMACJA
dotycząca niedoboru wody w uprawach rolnych
„SUSZA 2018”
W związku z niedoborem wody do prawidłowego wzrostu roślin na terenie gminy Pyzdry w
okresie kwiecień – czerwiec 2018r., miejscowo i z coraz to większą intensywnością występuje
susza rolnicza. Problem dotyczy upraw na gruntach słabych -piaszczystych, szczególnie w
miejscowościach : Tarnowa ,Białobrzeg, Górne Grądy, Żdżary , Ksawerów , Pietrzyków Kol. w
pozostałych miejscowościach jak i m. Pyzdry wystąpienia zaschnięcia roślin są obecnie w
mniejszym stopniu.
Według monitoringu suszy rolniczej na terenie gminy Pyzdry prowadzonej przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach , najwyższe zagrożenie suszą występuje dla zbóż jarych,
ozimych , truskawki, krzewy i drzewa owocowe.
Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nr 263/15 z dnia 30.04.2015r. z późn. zm. powołał
Komisję Gminną do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych w których
wystąpiły szkody spowodowane suszą. Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie informuje się , że
przedmiotowa Komisja Gminna w Pyzdrach jest przygotowana do przyjmowania wniosków,
wyjaśniania sposobu przeprowadzania wyliczeń strat . Do wyliczenia strat w gospodarstwie rolnym
, poszkodowany jest zobowiązany do podania użytkowanej powierzchni gospodarstwa rolnego z
rozpisaniem na strukturę użytków i zasiewów, oddzielnie dla gruntów położonych w granicach
administracyjnych gminy Pyzdry – szacuje straty komisja w Pyzdrach i oddzielnie poza granicami
gminy Pyzdry – szacuje straty komisja według położenia gruntów, wniosek można składać w
gminie położenia gruntów..
Przykładowo:
- gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha położone na terenie gminy Pyzdry i 6 ha na terenie
innych gmin ,w którym zaschły mieszanki zbożowe na pow. 4 ha w 80% na terenie gminy
Pyzdry, pozostałe uprawy są w stanie dobrym, do wyliczeń strat należy podać szczegółowo
wszystkie uprawy. Powierzchnia ogólna gospodarstwa musi się z sumować z rozpisanymi
uprawami.
Składający wniosek do wglądu przedkłada wniosek o dopłatach obszarowych złożony w ARiMR.
Druki -wniosków oraz potrzebne oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Pyzdr
www.pyzdry.pl / BIP/ogłoszenia/ rolnictwo / lub w tutejszym Urzędzie pokój nr 16 .
Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach osobiście lub elektronicznie na
Email : rolnictwo@pyzdry.pl w terminie do 30 czerwca 2018r.

Wojciech Tomaszewski
Podinspektor ds rolnych

..................................... dnia ...........................
..............................................................................................
imię i nazwisko posiadacza gospodarstwa rolnego*
zamieszkały *: ….......................................................................
pesel *: …............. ................
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Urząd

.

Miejski w Pyzdrach
Zwracam się z wnioskiem o wyszacowanie strat w uprawach rolnych wynikających z
niedoboru wody dla roślin uprawnych w okresie od 16 kwietnia - do …….czerwca 2018r.
oświadczam, że straty wystąpiły w uprawach na działkach oznaczonych nr. geodezyjnym:
Nr
działki

1

Miejscowość

Rodzaj uprawy

Uwagi

Powierzchnia

/obręb geodezyjny/

2

3

działki
ewidencyjnej
ha

uprawy
/ha/

%
zaschnięcia
upraw

4

5

7

Własność
Użytkowanie
8

Powierzchnia
gospodarstwa ogółem wynosi .............. ………. ha
Posiadam aktualne
ubezpieczenie upraw: tak - nie, prowadzę towarową produkcję zwierzęcą : tak - nie . W rubryce 8
należy wpisać formę władania gruntami /działką/ własność ,użytkowanie.
* wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych i adresowych zawartych w niniejszym
wniosku przez Burmistrza Pyzdr do sprawy przedstawionej we wniosku.

................................................................
Podpis wnioskodawcy



we wniosku należy wpisać wszystkie uprawy, strukturę użytkowania gruntów na terenie gm. Pyzdry, zgodnie z
wnioskiem do AR i MR

