
Kadzid o 24 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie § 4 Regulaminu z dnia 19 lutego 2015 r. dot. dzia ania terenowych komisji
w sprawach oszacowania szkód powsta ych w gospodarstwach  rolnych i dzia ach specjalnych
produkcji rolnej w zwi zku z wyst pieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, Wójt
Gminy Kadzid o  informuje  producentów rolnych, których uprawy, w szczególno ci
zbo a jare dotkni te zosta y kl sk  suszy, i  ostateczny termin sk adania wniosków o
szacowanie szkód w w/w uprawach rolnych up ywa z dniem 31 lipca 2015 r.

     Do wniosku producent rolny zobowi zany jest do czy   kopi  wniosku o p atno ci
bezpo rednie na 2015r. Terenowa komisja do spraw oszacowania szkód, która zostanie
powo ana przez Wojewod  Mazowieckiego b dzie dokonywa a  szacowania strat w uprawach
rolnych zgodnie z ni ej omówionym raportem pi tym sporz dzonym przez IUNG Pu awy.
Zakres szacowanych upraw mo e zosta  rozszerzony, o ile kolejne raporty wska  kolejne
uprawy zagro one susz . Producenci rolni proszeni s  o niezw oczne sk adanie wniosków
wraz z wymaganymi dokumentami do Urz du Gminy w Kadzidle, pok. nr 4. Druki
wniosków, na podstawie których komisja b dzie szacowa a straty i sporz dza a protoko y
mo na odebra  w tutejszym urz dzie lub pobra  ze strony internetowej ( za cznik do
niniejszego obwieszczenia).

     Protokó  z szacowania strat b dzie podstaw  do ubiegania si  o kredyt preferencyjny lub
ewentualnie inn  pomoc. System monitoringu suszy rolniczej w Polsce prowadzony jest przez
Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach – Pa stwowy Instytut Badawczy.
System ma za zadanie wskaza  obszary, na których potencjalnie wyst pi y straty
spowodowane susz  dla upraw rolnych. IUNG Pu awy opracowa  warto ci klimatycznego
bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce oraz w oparciu o kategorie gleb okre li
aktualny stan zagro enia susz . Dla gminy Kadzid o wed ug pi tego raportu,   obejmuj cego
okres od dnia 11 maja 2015r. do 10 lipca 2015r. stan zagro enia susz  obejmuje uprawy zbó
jarych.
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