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w sprawie trudnej sytuacji rolników spowodowanej występującą klęską suszy na terenie
Wielkopolski
Sejmik Województwa Wielkopolskiego, analizując sytuację wielkopolskich rolników,
zwraca uwagę rządzących na problemy i zagrożenia związane z wystąpieniem suszy w rolnictwie.
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
przewiduje, że z powodu występującego w Polsce od kwietnia br. deficytu wody plony wielu upraw
będą niższe co najmniej o 30% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich
wieloletnich warunkach pogodowych.
Szczególnie niepokoi nas sytuacja rolników i sadowników gospodarujących na terenie
województwa wielkopolskiego, które jest według najnowszego raportu IUNG – PIB jednym
z trzech regionów najbardziej zagrożonych tegoroczną suszą – odnotowano ją już we wszystkich
226 wielkopolskich gminach! Wstępnie szacuje się, że obszar objęty suszą wynosi około 85 %
( raport IUNG-PIB ). Największe straty w związku ze znacznym deficytem wody spodziewane są
w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych oraz rzepaku
i rzepiku. Straty w uprawach odbiją się negatywnie na sytuacji ekonomicznej rolników – drastycznie
obniżając ich status materialny. Wpłyną również na bilans handlowy regionu – osłabiając wskaźniki
jego wzrostu gospodarczego.
Wielu rolników ma podpisane umowy handlowe i kontraktacyjne, z których wywiązanie
się nie będzie możliwe z powodu pomniejszonych przez suszę plonów.
W związku z powyższym Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się do Rządu RP
o pilne podjęcie systemowych rozwiązań w zakresie realnej pomocy rolnikom dotkniętym klęską
suszy. W szczególności zwracamy się o:
1)

Uznanie występującej suszy jako stan klęski żywiołowej mający istotny wpływ na
zmniejszenie plonów oraz bezpośredni wpływ na niewywiązanie się z umów
z kontrahentami;

2)

Prolongatę terminów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów;

3)

Uruchomienie systemu dopłat dla wszystkich gospodarstw rolnych dotkniętych suszą;

4)

Umorzenie rolnikom dotkniętym suszą składki KRUS z zachowaniem ciągłości
ubezpieczenia;

5)

Zwiększenie dotacji do materiału siewnego;

6)

Interwencję celem uzyskania wsparcia dla polskich rolników ze strony Unii Europejskiej;

7)

Przesunięcie spłaty rat dzierżawnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

8)

Niezwłoczne wprowadzenie uregulowań prawnych jasno określających kompetencje,
w ramach których możliwe będzie wsparcie rolnictwa i sadownictwa zwiększonymi
i terminowymi inwestycjami w melioracje podstawowe i szczegółowe. Od stycznia 2018
roku weszło w życie nowe prawo wodne zabierając samorządom wszystkie kompetencje
dotyczące gospodarki wodnej. Powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie”, którego zadaniem jest m.in. zabezpieczenie przed powodzią oraz przeciwdziałanie
skutkom suszy, natomiast brak przypisania wyżej wspomnianych kompetencji .

9)

Pilne wznowienie inwestycji w zakresie regulacji stosunków wodnych w Województwie
Wielkopolskim, a zwłaszcza inwestycji w tzw. „małą retencję”, która ograniczy negatywne
skutki stepowienia;

10)

Odwrotne uruchomienie dotacji do spółek wodnych, które były przewidziane w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

11)

Uruchomienie innych form pomocy spółkom wodnym, które przyczyniłyby się do objęcia
konserwacją i melioracją gruntów rolnych na znacznie większym obszarze;

12)

Zwiększenie poziomu dofinasowania przez Państwo spółek wodnych, aby umożliwić
wzrost nakładów spółek wodnych na inwestycje w meliorację szczegółową.
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