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IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego
bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu 0 kategorie gleb
określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw:
zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew
owocowych oraz truskawek (załącznik 1).

Ponadto przesyłamy:

> mapę wartości klimatycznego bilansu wodnego (załącznik 2),

> zestawienie statystyczne zagrożenia suszą dla upraw (załącznik 3),

> mapę obszarów aktualnie zagrożonych suszą dla poszczególnych upraw dla
obszaru Polski (załącznik 4)

za okres od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku.

W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku,
stwierdzamywystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie
których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -l79 mm.
Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa
obniżeniu o 19,5 mm.

Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły na Pobrzeżu
Kaszubskim od — 220 do -229 mm. Tylko nieco niższe wartości od -210 do —219 mm
notowano na Polesiu Lubelskim. Duży deficyt wody wynoszący od —200 do —209 mm
odnotowano na terenie Wyżyny Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie
Podlaskiej, Szczecińskiej oraz na Pobrzeżu Słowińskim. Duże niedobory wody wynoszące
ponad 170 mm notowano na bardzo dużych obszarach Polski.
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Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:
X*> zbóż jarych,
> zbóż ozimych,
> krzewów owocowych,
> truskawek,
> drzew owocowych,
> rzepaku i rzepiku.

Liczbę wszystkich gmin zagrożonych tegoroczną suszą w Polsce oraz udział gmin
zagrożonych w kraju (w %) prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczba gmin zagrożonych suszą oraz udział gmin zagrożonych w kraju (w %)

Lp. Liczba gmin Udział gmin zagrożonych
Uprawa . suszą w Polsce

zagrozonych suszą [w %]
l. Zboża jare 2287 92,29
2. Zboża ozime 2185 88,18
3. Krzewy owocowe 2131 86,00
4. Truskawki 2099 84,71
5. Drzewa owocowe 1365 55,08
6. Rzepak i rzepik 186 7.51

Potencjalną powierzchnię zagrożenia suszą rolniczą w Polsce przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw

Lp. Powierzchnia
runtów om ch

Uprawa zaggrożonych silszą
[W %]

l. Zboża jare 64,67
2. Krzewy owocowe 49,44
3. Zboża ozime 48,97
4. Truskawki 47,67
5. Drzewa owocowe 17,33
6. Rzepak i rzepik 1,15
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W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące gmin
objętych suszą tabela 3.

Tabela 3.

Lp. Uprawa Punkty procentowe
l. Drzewa owocowe +3l,67
2. Zboża jare +0,09
3. Zboża ozime -l,12
4. Krzewy owocowe -2,70
5. Truskawki -3,99

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące
powierzchni gruntów ornych objętych suszą tabela 4.

Tabela 4.

Lp. Uprawa Punkty procentowe
l. Zboża jare +15,77
2. Drzewa owocowe +12,46
3. Zboża ozime +] 1,69
4. Krzewy owocowe +10,l4
5. Truskawki +8,37
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W trzecim okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. największe
zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę
notowano we wszystkich województwach, w 10 z nich występowała we wszystkich
gminach. Suszę odnotowano w 2285 gminach tj. 92,290/0 gmin kraju na powierzchni
64,67% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. podlaskim, wielkopolskim,
lubelskim, pomorskim, mazowieckim, lubuskim, kujawsko-pomorskim,
zachodniopomorskim (od 75 do 85% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe
dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Susza w uprawach zbóż jarych

Liczba . . Udział gmin Udzmł
.

Lp Województwo gmin LICZb? gmin zagrożonych powrerzchni
ogółem zagrozonych [%] zagrgzonej

1/01

1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 75,68
2. lubelskie 213 213 100,00 82,82
3. lubuskie 82 82 100,00 79,19
4. łódzkie 177 177 100,00 59,70
5. mazowieckie 314 314 100,00 81,67
6. podlaskie 118 118 100,00 85,35
7. świętokrzyskie 102 102 100,00 58,86
8. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 58,53
9. wielkopolskie 226 226 100,00 84,27
10. zachodniopomorskie 114 114 100,00 77.88
11. pomorskie 123 120 97,56 82,75
12. opolskie 71 68 95,77 24,72
13. podkarpackie 160 139 86,88 30,49
14. dolnośląskie 169 138 81,66 33,12
15. śląskie 167 109 65,27 25,55
16. małopolskie 182 107 58,79 7,05
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Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż

ozimych, którą notowano we wszystkich województwach, w 9 z nich w 100% gmin.
Suszę notowano w 2185 gminach tj. 88,180/0 gmin kraju na powierzchni 48,97%
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gruntów ornych.
Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, pomorskim,

mazowieckim, lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim
oraz lubelskim (od 51,8 do 73,6% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe
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dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Susza w uprawach zbóż ozimych

Liczba . . Udział gmin Udział
Lp Województwo gmin LICZb? gmm zagrożonych powierzchni

ogółem zagrozonych [%] zagrożonej [%]
1. mazowieckie 314 314 100,00 66,13
2. wielkopolskie 226 226 100,00 73,55
3. lubelskie 213 213 100,00 51,79
4. kuj awsko-pomorskie 144 144 100,00 57,40
5. podlaskie 1 18 l 18 100,00 59,52
6. warmińsko-mazurskie 1 16 1 16 100,00 38,92
7. zachodniopomorskie ] 14 l 14 100,00 57,43
8. świętokrzyskie 102 102 100,00 42,70
9. lubuskie 82 82 100,00 65,46
10. łódzkie 177 174 98.31 44,26
1 1. pomorskie 123 120 97,56 69,48
12. opolskie 71 62 87,32 11,18
13. podkarpackie 160 125 78,12 24,93
14. dolnośląskie 169 126 74,56 28,36
15. śląskie 167 77 46,11 13,04
16. małopolskie 182 72 39,56 4,87
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Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też w uprawach krzewów owocowych,
którą notowano we wszystkich województwach, w 9 z nich w 100% gmin. Na terenie
Polski suszę notowano w 2131 gminach tj. 86,000/0 gmin kraju na powierzchni 49,44%
gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, pomorskim,
lubuskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim, lubelskim, zachodniopomorskim oraz
kujawsko-pomorskim (od 57,1 do 73,1% gruntów ornych województw). Szczegółowe
dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Susza w uprawach krzewów owocowych

Liczba . . Udział gmin Udział
Lp Województwo gmin LICZb? gmin zagrożonych powierzchni

ogółem zagrozonyCh [%] zagrożonej [%]
l . kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 57,14
2. lubelskie 213 213 100,00 61,71
3. lubuskie 82 82 100,00 63,17
4. mazowieckie 314 314 100,00 66,84
5. podlaskie 1 18 1 18 100,00 62,72
6. świętokrzyskie 102 102 100,00 44,87
7. warmińsko-mazurskie ] 16 1 16 100,00 39,53
8. wielkopolskie 226 226 100,00 73,07
9. zachodniopomorskie l 14 l 14 100,00 57,00
10. pomorskie 123 120 97,56 70,87
11. łódzkie 177 162 91,53 36,92
12. opolskie 71 58 81,69 9,95
13. podkarpackie 160 123 76,88 25,00
14. dolnośląskie 169 123 72,78 27,92
15. śląskie 167 56 33,53 8,90
16. małopolskie 182 60 32,97 4,54
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W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało
wśród upraw truskawek, notowano ją we wszystkich województwach, przy czym w 8
z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 2099 gminach tj. 84,71%
gmin kraju na powierzchni 47,67% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, pomorskim,
mazowieckim, podlaskim, lubuskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim oraz
zachodniopomorskim (od 53,6 do 71,6% gruntów ornych tych województw).
Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela
8.

Tabela 8. Susza w uprawach truskawek

_ . . UdziałLiczba . . Udzrał gmin . .
. , . Liczba gmin . pow1erzchn1Lp W0jewodztwo gmin . zagrozonych . .

, zagrozonych zagrozonejogółem [%] 01/01

1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 55,80
2. lubelskie 213 213 100,00 59,45
3. lubuskie 82 82 100,00 59,47
4. mazowieckie 314 314 100,00 65,11
5. podlaskie 118 118 100,00 61,06
6. świętokrzyskie 102 102 100,00 43.09
7. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 37,96
8. zachodniopomorskie 114 114 100,00 53,65
9. wielkopolskie 226 225 99.56 71.65
10. pomorskie 123 120 97,56 70,50
11. łódzkie 177 151 85.31 32.91
12. opolskie 71 53 74,65 8,24
13. podkarpackie 160 118 73,75 24,61
14. dolnośląskie 169 123 72,78 27,04
15. śląskie 167 51 30,54 7,46
16. małopolskie 182 55 30,22 4,04



GunG
W tym okresie raportowania znacznie wzrosło zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw

drzew owocowych. Na terenie Polski suszę notowano w 14 województwach na terenie
1366 gmin tj. 5,08% gmin kraju obejmując powierzchnię 17,33% gruntów ornych.
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W województwie podlaskimodnotowanoją we wszystkich gminach.
Szczególnie dużą powierzchnię susza w tych uprawach objęła w woj. podlaskim,

lubelskim oraz pomorskim (od 36,2 do 43,8% gruntów ornych tych województw).
Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela
9

Tabela 9. Susza w uprawach drzew owocowych

Liczba . . Udział gmin Udział
Lp Województwo gmin LICZb? gmin zagrożonych powierzchni

ogółem zagrozonych [%] zagrożonej [%]
1. podlaskie 1 18 1 18 100,00 43,82
2. lubelskie 213 208 97,65 37,02
3. pomorskie 123 1 19 96,75 36,24
4. kujawsko-pomorskie 144 1 19 82,64 13,80
5. warmińsko-mazurskie 1 16 92 79,31 1 1,10
6. mazowieckie 314 241 76,75 26,15
7. zachodniopomorskie 1 14 82 71,93 16,56
8. wielkopolskie 226 141 62,39 15,30
9. świętokrzyskie 102 62 60,78 13,42
10. dolnośląskie 169 70 41,42 6,1 1

1 1. podkarpackie 160 65 40,62 12,45
12. lubuskie 82 30 36,59 7,65
13. łódzkie 177 17 9,60 1,86
14. małopolskie 182 1 0,55 0,06
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W tym okresie raportowania suszę rolniczą odnotowano również w uprawach rzepaku
i rzepiku, notowano ją w 8 województwach. Na terenie Polski suszę wśród tych upraw
notowano w 186 gminach tj. 7,51% gmin kraju na powierzchni 1,15% gruntów
ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach
przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Susza w uprawach rzepaku i rzepiku

Liczba . . Udział gmin Udział
Lp Województwo gmin LICZb? gmm zagrożonych powierzchni

ogółem zagrozonyCh [%] zagrożonej [%]
1. lubelskie 213 104 48,83 7,63
2. pomorskie 123 37 30,08 6,46
3. zachodniopomorskie 1 14 1 5 1 3 , 1 6 0,94
4. podlaskie 1 18 12 10,17 0,57
5. świętokrzyskie 102 8 7,84 0,20
6. podkarpackie 160 8 5,00 0,67
7. kuj awsko-pomorskie 144 1 0,69 0,00
8. mazowieckie 314 1 0,32 0,01

Kwiecień w tym roku był bardzo ciepły, temperatura wahała się od 9 do ponad 14"C .

Najcieplej było na południu kraju (ponad 140C) i w tych rejonach temperatura była wyższa
aż o 60C od normy wieloletniej. Im dalej w kierunku północnym tym było zimniej od 8 do
1 10C ale i na tych obszarach temperatura powietrza była wyższa od normy od 2 do 3”C .

Podobnie jak kwiecień również tegoroczny maj był wyjątkowo ciepły. Na Pojezierzu
Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4”C
a na pozostałym terenie Polski od 3 do 40C . Najcieplej było w środkowej części kraju od
17 do 180C, na bardzo dużych obszarach Polski notowano temperaturę od 16 do 17”C .

Najzimniej było w północnych rejonach kraju od 13 do 160C.

Pierwsza dekada czerwca także należała do bardzo ciepłego rozpatrywanego okresu
sześciodekadowego. W zachodniej części kraju notowano od 20 do nawet ponad 20,5”C .

Na pozostałym terytorium Polski również było ciepło z temperaturą od 17 do 20,50C .

W kwietniu szczególnie niskie opady poniżej 10 mm wystąpiły na Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej i Śląskiej. Niskie opady od 10 do 20 mm notowano również
na Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Mazowieckiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej,
stanowiły one na w/w obszarach od poniżej 20 do 40% normy wieloletniej. Jedynie w
północnej i wschodniej części Polski opady były większe, od 40 do 60 mm i na tych
terenach stanowiły 100-140% normy. Na znacznej powierzchni kraju notowano opady od
20 do 40 mm tj. 40-100% normy.
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W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich
wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na
Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym
obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%. Na Ziemi Lubuskiej oraz w
środkowej części Pojezierza Pomorskiego wynosiły 30-50% normy. Natomiast na Wyżnie
Małopolskiej opady atmosferyczne tego miesiąca stanowiły 90-1 10% normy.

W pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod
względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od
poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie na zachodnich i południowych obszarach
Polski od 10 do ponad 50 mm.

Tegoroczny kwiecień. maj oraz pierwsza dekada czerwca charakteryzowały się
wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem
(zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie
wyższe od norm wieloletnich. Jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie
opady atmosferyczne co spowodowało kolejne już duże obniżenie wartości KBW
oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin. Obecnie występujący tak duży deficyt
wody powoduje przede wszystkim wzrost powierzchni z suszą. Należy też zaznaczyć, że
susza występuje wśród sześciu grup i gatunków roślin. W tym okresie pojawiła się w
uprawach rzepaku i rzepiku. Tak duży deficyt wody dla zbóż jarych i ozimych, krzewów i

drzew owocowych. truskawek oraz rzepaku i rzepiku oznacza, że tegoroczne plony tych
upraw będą niższe z powodu występującego niedoboru wody co najmniej o 20% w skali
gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach
pogodowych.

Dyrektor

Prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek

Opracowali:
Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadaw.
Dr hab. Rafał Pudełko
Dr Katarzyna Żyłowska
Mgr Piotr Koza
Mgr Elżbieta Wróblewska
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Informacja
o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w

wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wtym suszy

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,
powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z
zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków tnlvałych

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).
Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji
rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony
roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych
kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków
Kredyt na odtworzenie środków trwałych (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na
przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków
inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i

budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie
niezbędnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych:
ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych.
Powyższe kredyty mogą zostać udzielone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia
szkody.
Ponadto kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania
szkód przez komisję powołaną przez wojewodę;
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna
WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego (obecnie nie więcej
niż 4,22%), przy czym oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę
w przypadku:

a) kredytu na wznowienie produkcji rolnej — w wysokości 0,5 oprocentowania
należnego bankowi, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co
najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co
najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym |ub dziale
specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ww.



[x)

ryzyk (obecnie nie więcej niż 2,11%) (w przypadku braku ubezpieczenia o połowę
zmniejszana jest dopłata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa —

obecnie nie więcej niż 3,165 % (AR/MR),

b) kredytu na odtworzenie środków tnNałych - w wysokości 0,67 oprocentowania
płaconego bankowi, jednak nie mniej niż 3% (obecnie 3%), a gdy oprocentowanie
dla banku wynosi poniżej 3% kredytobiorca płaci odsetki w całości.

Podstawowym warunkiem ubiegania się 0 ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez
komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez
producenta rolnego wystąpienia tych szkód.
Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:
— w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 000 euro w ostatnich
trzech latach i kumulują się z inną pomocą de minimis udzieloną w tym okresie), jeżeli
szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30%

średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat;

— poza formułą de minimis„ jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i

kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami.
Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady

Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym

przewiduje się obniżenie oprocentowania do 0,5 % w skali roku kredytów na wznowienie
produkcji i odtworzenie środków tnivałych dla kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia szkód
posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i

pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub

dziale specjalnym produkcji rolne.

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny

wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o

ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na
ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości ztego tytułu w formie odroczenia
terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości
lub w części bieżących składek;

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z

dnia 19 pażdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a



także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indmidualny
wniosek producenta rolneqo, w którego gospodarstwie rolnym |ub dziale specjalnym
produkcji rolnej powstały szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez
wójtów, burmistrzów |ub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny
wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy
oraz KrajowegoOśrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.
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Załącznik nr 3

Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą zbóż ozimych w gminach dla województw
na 10 czerwca 2018

Liczba . . Udział gmin Udział
.

Id Województwo gmin L'CZbę gmin zagrożonych powner'zchni
. zagrozonych „ zagrozonejogółem [/o] [%]

02 dolnośląskie 169 126 74,56 28,36
04 kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 57,40
06 lubelskie 213 213 100,00 51,79
08 lubuskie 82 82 100,00 65,46
10 łódzkie 177 174 98,31 44,26
12 małopolskie 182 72 39,56 4,87
14 mazowieckie 314 314 100,00 66,13
16 opolskie 71 62 87,32 11,18
18 podkarpackie 160 125 78,12 24,93
20 podlaskie 118 118 100,00 59,52
22 pomorskie 123 120 97,56 69,48
24 śląskie 167 77 46,11 13,04
26 świętokrzyskie 102 102 100,00 42,70
28 warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 38,92
30 wielkopolskie 226 226 100,00 73,55
32 zachodniopomorskie 114 114 100,00 57,43

Polska 2478 2185 88,18 48,97



Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą zbóż jarych w gminach dla województw
na 10 czerwca 2018

. . . Udział
Id Województwo ligii? zLaiCngżognmóęi 223330933 ŻZWŁŻFŻ?:S

ogółem 9 V [%] 9
%

J

02 dolnośląskie 169 138 81,66 33,12
04 kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 75,68
06 lubelskie 213 213 100,00 82,82
08 lubuskie 82 82 100,00 79,19
10 łódzkie 177 177 100,00 59,70
12 małopolskie 182 107 58,79 7,05
14 mazowieckie 314 314 100,00 81,67
16 opolskie 71 68 95,77 24,72
18 podkarpackie 160 139 86,88 30,49
20 podlaskie 118 118 100,00 85,35
22 pomorskie 123 120 97,56 82,75
24 śląskie 167 109 65,27 25,55
26 świętokrzyskie 102 102 100,00 58,86
28 warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 58,53
30 wielkopolskie 226 226 100,00 84,27
32 zachodniopomorskie 114 114 100,00 77,88

Polska 2478 2287 92,29 64,67



Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą truskawek w gminach dla województw
na 10 czerwca 2018

Liczba . . Udział gmin Udział
.

Id Województwo gmin L'CZbę gmin zagrożonych pownerzchni
ogółem zagrozonych [%] zagr[Ę›/oz]onej

02 dolnośląskie 169 123 72,78 27,04
04 kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 55,80
06 lubelskie 213 213 100,00 59,45
08 lubuskie 82 82 100,00 59,47
10 łódzkie 177 151 85,31 32,91
12 małopolskie 182 55 30,22 4,04
14 mazowieckie 314 314 100,00 65,11
16 opolskie 71 53 74,65 8,24
18 podkarpackie 160 118 73,75 24,61
20 podlaskie 118 118 100,00 61,06
22 pomorskie 123 120 97,56 70,50
24 śląskie 167 51 30,54 7,46
26 świętokrzyskie 102 102 100,00 43,09
28 warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 37,96
30 wielkopolskie 226 225 99,56 71,65
32 zachodniopomorskie 114 114 100,00 53,65

Polska 2478 2099 84,71 47,67



Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą rzepaku i rzepiku w gminach dla województw
na 10 czerwca 2018

Liczba . . Udział min Udział
.

Id Województwo grnin 2322021231? zagrożcgnych 223222313
ogolem [%]

[%]

02 dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
04 kujawsko—pomorskie 144 1 0,69 0,00
06 lubelskie 213 104 48,83 7,63
08 lubuskie 82 0 0,00 0,00
10 łódzkie 177 0 0,00 0,00
12 małopolskie 182 0 0,00 0,00
14 mazowieckie 314 1 0,32 0,01
16 opolskie 71 0 0,00 0,00
18 podkąpackie 160 8 5,00 0,67
20 podlaskie 118 12 10,17 0,57
22 pomorskie 123 37 30,08 6,46
24 śląskie 167 0 0,00 0,00
26 świętokrzyskie 102 8 7,84 0,20
28 warmińsko-mazurskie 116 0 0,00 0,00
30 wielkopolskie 226 0 0,00 0,00
32 zachodniopomorskie 114 15 13,16 0,94

Polska 2478 186 7,51 1,15



Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą buraka cukrowego w gminach dla województw
na 10 czerwca 2018

Liczba . . Udział gmin ”.dZiał
.

Id Województwo gmin L'CZbę gmin zagrożonych pownerzchni
. zagrozonych „ zagrozonejogolem [/o] [%]

02 dolnośląskie 169 0 0,00 0,00
04 kujawsko-pomorskie 144 0 0,00 0,00
06 lubelskie 213 0 0,00 0,00
08 lubuskie 82 0 0,00 0,00
10 łódzkie 177 0 0,00 0,00
12 małopolskie 182 0 0,00 0,00
14 mazowieckie 314 0 0,00 0,00
16 opolskie 71 0 0,00 0,00
18 podkarpackie 160 0 0,00 0,00
20 podlaskie 118 0 0,00 0,00
22 pomorskie 123 0 0,00 0,00
24 śląskie 167 0 0,00 0,00
26 świętokrzyskie 102 0 0,00 0,00
28 warmińsko-mazurskie 116 0 0,00 0,00
30 wielkopolskie 226 0 0,00 0,00
32 zachodniopomorskie 1 14 0 0,00 0,00

Polska 2478 0 0,00 0,00



Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą krzewów owocowych w gminach dla województw
na 10 czerwca 2018

. .
Liczba Liczba gmin Udział gmin povLi/Jiżflzeghni

Id Woiewodztwo gmin zagrożonych zagrozonych zagrożonejogołem [%]
[%]

02 dolnośląskie 169 123 72,78 27,92
04 kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 57,14
06 lubelskie 213 213 100,00 61,71
08 lubuskie 82 82 100,00 63,17
10 łódzkie 177 162 91,53 36,92
12 małopolskie 182 60 32,97 4,54
14 mazowieckie 314 314 100,00 66,84
16 opolskie 71 58 81,69 9,95
18 podkarpackie 160 123 76,88 25,00
20 podlaskie 118 118 100,00 62,72
22 pomorskie 123 120 97,56 70,87
24 śląskie 167 56 33,53 8,90
26 świętokrzyskie 102 102 100,00 44,87
28 warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 39,53
30 wielkopolskie 226 226 100,00 73,07
32 zachodniopomorskie 114 114 100,00 57,00

Polska 2478 2131 86,00 49,44



Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą drzew owocowych w gminach dla województw na
10 czerwca 2018

Liczba . . Udział gmin Udział
.

Id Województwo gmin L'CZbę gmin zagrożonych pownerzchni
, zagrozonych „ zagrozonejogolem [ /o]

[%]

02 dolnośląskie 169 70 41,42 6,11
04 kujawsko-pomorskie 144 119 82,64 13,80
06 lubelskie 213 208 97,65 37,02
08 lubuskie 82 30 36,59 7,65
10 łódzkie 177 17 9,60 1,86
12 małopolskie 182 1 0,55 0,06
14 mazowieckie 314 241 76,75 26,15
16 opolskie 71 0 0,00 0,00
18 podkarpackie 160 65 40,62 12,45
20 podlaskie 118 118 100,00 43,82
22 pomorskie 123 119 96,75 36,24
24 śląskie 167 0 0,00 0,00
26 świętokrzyskie 102 62 60,78 13,42
28 warmińsko-mazurskie 116 92 79,31 11,10
30 wielkopolskie 226 141 62,39 15,30
32 zachodniopomorskie 114 82 71,93 16,56

Polska 2478 1365 55,08 17,33



Załącznik nr 4

Obszary występowaniazagrożenia suszą

Udział gleb zagrożonych suszą rj" ›
'

w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca dla: ” *

zbóż ozimych
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW)
nie zostało przekroczone.i do 10 %
10 - 30 %_ 30 - 50 % ,_ 50 _ 80 % lunG

2018-06-12- 80 - 100 % Puławy



Załącznik nr 4

Obszary występowania zagrożenia suszą

Udział gleb zagrożonych suszą „ xglńw okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca dla: w
zboż jarych

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW)
nie zostało przekroczone

_*? do 10 %
10- 30 %_ 30 - 50 % „'unG

_ o- 50 80 /0
2018-06-12- 80 - 100 % Puławy



Załącznik nr 4

Obszary występowaniazagrożenia suszą
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Udział gleb zagrożonych suszą v._—
1

”u,—„ię
w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca dla:
rzepaku i rzepiku

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW›
nie zostało przekroczone_ do 10 %

.—-_'Zi 10-30 %_ 30 - 50 % ,._ 50 - 80 % lunG
2018-06-12



Załącznik nr 4

Obszary występowania zagrożenia suszą

Udział gleb zagrożonych suszą
x'l—

„ Cain
w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca dla: ”"'—**

krzewów owocowych
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW)
nie zostało przekroczone

1.1 do 10 %

10- 30%_ 30- 50 % ąunG
_ O_ 50 80 /0

2018-06-12- 80 - 100 % Puławy



Załącznik nr 4

Obszary występowaniazagrożenia suszą
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Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW)
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2018-06-12- 80 _ 100 0/0 Puławy



Załącznik nr 4

Obszary występowania zagrożenia suszą

Udział gleb zagrożonych suszą ; ;
JAK

W okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca dla: "x!

truskawek
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW)
nie zostało przekroczone

MI do 10 %
10 - 30 %- 30- 50 % ,_ 50- 80 % 'unG

2018-06-12- 80 - 100 % Puławy



Załącznik nr 4

Obszary występowaniazagrożenia suszą
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Udział gleb zagrożonych suszą '
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w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca dla: *

ziemniaków, buraka cukrowego
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW)
nie zostało przekroczone_ do 10 %
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10 - 30 %_ 30 - 50 % ,_ 50 _ 80 % lUf'lG
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