
  Solec – Zdrój, dnia 26.06.2018 r. 

 

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNiG) prowadzi monitoring suszy 

rolniczej. Zgodnie z prowadzonym monitoringiem zostało stwierdzone zagrożenie 

wystąpienia suszy na terenie gminy Solec – Zdrój w okresie od 31.V do 20.VI.2018 w  

następujących kategoriach gleb: 

bardzo lekkich i lekkich 

w odniesieniu do następujących upraw tj.:  

zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki 

Kategoria I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna:    

piasek luźny - pl 

piasek luźny pylasty - plp 

piasek słabo gliniasty - ps 

piasek słabo gliniasty pylasty - psp 

Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna:   

piasek gliniasty lekki - pgl 

piasek gliniasty lekki pylasty - pglp 

piasek gliniasty mocny - pgm 

piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp 

Na dzień dzisiejszy susza obejmuje bardzo mały obszar terenu Gminy Solec – Zdrój. 

Obszar wystąpienia suszy przedstawia poniższa mapa, gdzie tereny objęte suszą 

zaznaczone są jako:  

Przy składaniu wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego 

zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie proszę uwzględniać tylko i wyłącznie 

zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki które zlokalizowane są na 

obszarze oznaczonym jako:  

Zgodnie z wytycznymi administracji rządowej szacowania strat można dokonać jedynie 

na wniosek rolnika. 



W terminie do dnia 6 lipca 2018 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne 

wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na 

obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy na Biurze 

Obsługi Interesanta ( parter) lub na stronie internetowej Urzędu. 

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie 

podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika. 

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie 

na rok 2018 w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku 

posiadania zwierząt w gospodarstwie także kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji 

i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR). 

Dodatkowo, poszkodowany rolnik powinien wypełnić załączoną do wniosku tabelę, w 

której należy wpisać wszystkie uprawy w gospodarstwie (uwzględniając wszystkie 

uprawy  również w innych gminach) na działkach ewidencyjnych korzystając z kopii 

wniosku o płatności bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

 

 


