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POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR 

 

10 czerwca - Zarząd zajął się następującymi sprawami: 

− realizacją wniosków napływających z Rad Powiatowych W-MIR. 

− opiniowaniem aktów prawnych otrzymywanych z Krajowej Rady Izb Rolniczych.  

− bieżącym monitorowaniem realizacji budżetu Izby.  

− współorganizacją Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP w Rolnictwie. 

Ponadto Zarząd W–MIR podpisał umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych na utworzenie 

Związku Wzajemności Członkowskiej „Zagroda”. Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd W-MIR 

podjął uchwałę o dofinansowaniu doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na 

rok 2019 r. w kwocie 10000 zł. 

25-26 czerwca 2019 roku, w Wydmusach (woj. mazowieckie) odbyło się wspólne posiedzenie 

zarządów Mazowieckiej, Podlaskiej i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz z dyrektorami biur 

i głównymi księgowymi. Podczas posiedzenia - poza omówieniem spraw bieżących - odbyło się 

szkolenie z zakresu ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,  zwiedzanie zakładów 

mięsnych JBB Bałdyga, wizyta w gospodarstwie rolnym (produkcja mleka) oraz wizyta 

w gospodarstwie agroturystycznym „Ela”. 

 

 

INNE SPOTKANIA:  

− 1 czerwca pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył w Olsztynie w uroczystości akademickiej 

„Święto Uniwersytetu” oraz nadania tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Bogusławowi 

Buszewskiemu. 

− 7 czerwca pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu uczestniczyła w konferencji pt. „Ekonomia 

Społeczna w turystyce Warmii i Mazur” w Olsztynie w ramach obchodów VII Warmińsko-

Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. 

− 10 czerwca w biurze W-MIR w Olsztynie odbyły się kolejne już mediacje pomiędzy 

skonfliktowanymi stronami tj. kołem łowieckim i rolnikiem z Powiatu Lidzbarskiego. Po raz 

kolejny rozmowy poprowadziły do lepszego zrozumienia wzajemnych racji obu stron oraz dały 

podstawę do próby zażegnania wieloletniego konfliktu. 

− 12 czerwca pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR uczestniczył w konferencji inaugurującej 

konsultacje społeczne projektu strategii pn. ”Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego” w Olsztynie. 

− 14 czerwca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR oraz pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR, 

 w obecności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy na 

realizację operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”. Podpisanie umowy odbyło się w Warszawie. 

− 14 czerwca pan Krzysztof Wiśniewski – Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w II posiedzeniu 

Rady Społecznej działającej przy Krajowym Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Terenowy 

w Olsztynie. Podczas posiedzenia, oprócz spraw bieżących dotyczących obrotu ziemią rolną 

będącą w dyspozycji KOWR, Pan Grzegorz Kierozalski Dyrektor KOWR OT Olsztyn w związku 
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z upływem kolejnej kadencji W-MIR złożył na ręce przedstawiciela Zarządu Izby podziękowania 

samorządowi rolniczemu za dotychczasową współpracę. 

− 17 czerwca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Olsztynie. 

− 17 – 18 czerwca pan Marek Kuźniewski – członek Zarządu W-MIR oraz 16 przedstawicieli 

samorządu rolniczego wzięli udział w szkoleniu pt. „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie 

procedur, podstawy praktycznego działania” organizowanym przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe w Olsztynie. Tym samym powiększa się grono osób posiadających 

najbardziej aktualną wiedzę z zakresu szacowania szkód łowieckich. 

− 18 czerwca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR uczestniczył w forum dyskusyjnym pt. „O wilku 

mowa” w Sękocinie Starym. Podczas forum przedstawiono następujące informacje: liczebność 

i monitoring populacji wilka, szkody powodowane przez wilki i sposoby zapobiegania im oraz 

omówiono ramy prawne ochrony wilka w Polsce.  

− 18 czerwca pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR oraz pan Marek Kuźniewski – Członek 

Zarządu W-MIR wzięli udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki „LAB-MLEK” w Olsztynie. 

− 19 czerwca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR wziął udział w uroczystym zakończeniu Roku 

Szkolnego 2018/2019 podczas którego zostały wręczone nagrody za najlepsze wyniki w nauce 

uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, ufundowane przez W-MIR. 

− 19 czerwca pan Marek Kuźniewski – członek Zarządu W-MIR wziął udział w uroczystym 

zakończeniu Roku Szkolnego 2018/2019 podczas którego zostały wręczone nagrody za najlepsze 

wyniki w nauce uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, ufundowane 

przez W-MIR. 

− 19 czerwca pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu uczestniczyła w pracach Komisji Oceniającej 

uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy w Rolnictwie w Olsztynie. 

− 27 czerwca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR, pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR oraz pani 

Jolanta Mackiewicz – Dyrektor Biura Izby wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym Warmińsko-

Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, planowanej w dniach 26-27 października 2019 r.  

w Ostródzie. Spotkanie odbyło się w Olsztynie. 

− 27 czerwca pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu 

ds. Wysokiej Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Podczas 

spotkania zostały przedstawione krajowe systemy jakości żywności oraz prezentacja Programu 

PQF – Polska Jakość Żywności oraz WPW – Witalizacja Polskiej Wsi. 

− 29 czerwca pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu wzięła udział w uroczystości 70-lecia Koła 

Gospodyń Wiejskich w Jędrychowie. 

− 1 lipca pan Marek Kuźniewski – członek Zarządu W-MIR wziął udział w spotkaniu inaugurującym 

program priorytetowy pt. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 

wapnowanie” w Ministerstwie Środowiska w Warszawie. Celem programu jest wsparcie działań 

regeneracyjnych gleb, zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. 
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− 2 lipca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR spotkał się z Komisarzem Targów panem Tomaszem 

Bieńkowskim, w sprawie włączenia się W-MIR w organizację XXVI Krajowych Dni Ziemniaka, które 

odbędą się w dniach 23-25.08.2019 roku w miejscowości Siemiątki k. Nidzicy. 

− 5 lipca pan Marek Kuźniewski – członek Zarządu W-MIR uczestniczył w debacie eksperckiej 

pn. „Przyszłość europejskiego rolnictwa: przemiany technologiczne a potrzeby rolników” w Biurze 

Parlamentu Europejskiego w Warszawie. 

− 10 lipca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR wziął udział w posiedzeniu komisji wojewódzkiej 

w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki LAB-MLEK w Olsztynie. 

− 14 lipca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR uczestniczył w VIII edycji Czempionatu Koni 

Zimnokrwistych w miejscowości Stulichy. 

 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW 

W 2019 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza będzie realizować trzy operacje w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 

1. „Festiwal kultur - U noju na Warniji”. W ramach wydarzenia 6 lipca 2019 r. w Gietrzwałdzie odbył 

się przegląd, w formie konkursu, 23 zespołów ludowych połączony z prezentacją rękodzieła przez 

grupy działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Więcej 

o festiwalu: https://bit.ly/32wgc1q, album zdjęć: https://bit.ly/2LrYw1Q.  

2. „Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Celem 

operacji jest udział 46 osobowej grupy w wizycie studyjnej o tematyce podejmowania współpracy 

w rolnictwie, zdobycie przez uczestników wiedzy i jej upowszechnianie, a także wymiana 

doświadczeń na temat podejmowania współpracy i realizacji przez rolników wspólnych 

projektów na rzecz rozwoju sektora rolnego na przykładzie belgijskich praktyk w tym zakresie, 

aktywizujące rolników do wprowadzania rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnictwa 

województwa warmińsko-mazurskiego, rozszerzone o wiedzę na temat funkcjonowania zrzeszeń 

ogólnoeuropejskich. 

3. „Zainspiruj się dziedzictwem”. W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja połączona 

z wizytą studyjną w wiosce tematycznej „Garncarska wioska” oraz finałem konkursu „Skarby 

Europy zaklęte w szkle”. Konferencja skierowana jest do grup formalnych i nieformalnych 

działających na obszarach wiejskich w całej Polsce.   

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

Wybory 2019 

W czerwcu odbyły się dwa posiedzenia Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów do Rad 

Powiatowych W-MIR. Podczas posiedzenia w dniu 5 czerwca została podjęta uchwała w sprawie 
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powołania komisji okręgowych. Na podstawie wykazu okręgów wyborczych przygotowanych przez 

Zarząd W-MIR, Komisja Wojewódzka sporządziła obwieszczenie w sprawie wykazu okręgów 

wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej. Ilość mandatów została określona na podstawie informacji o ilości użytków rolnych 

uzyskanych od starostw powiatowych z całego województwa. Na stronie 

internetowej http://wmirol.org.pl/obwieszczenia/ znajdują się informacje o dyżurach komisji 

w poszczególnych gminach. Informacje o dyżurach komisji są na bieżąco aktualizowane. 

 

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca komisja wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu 

ogłoszenia wyboru do rady powiatowej izby rolniczej w przypadku, gdy zgłoszona liczba kandydatów 

jest równa liczbie wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza i tym samym 

określono wzór protokołu wyników wyborów do Rady Powiatowej W-MIR oraz wzór obwieszczenia 

przewidujący ww. sytuację. 

 

Wszelkie informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie internetowej: www.wmirol.org.pl 

(zakładka WYBORY 2019). 

 

 

Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 

26 czerwca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która 

zmieniła m.in. procedurę ubiegania się o zgodę na nabycie przez nie-rolnika gruntów rolnych. Tym 

samym, Izby Rolnicze nie wydają już opinii na rękojmi o należytym prowadzeniu działalności rolniczej. 

 

 

Gdzie zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych? 

Zauważyłeś szkody w uprawach? Złóż niezwłocznie wniosek do właściwego terytorialnie urzędu 

gminy/miasta! Pamiętaj - tylko oszacowane szkody są warunkiem uzyskania wsparcia! 

Wszelkie informacje dotyczące szkód w gospodarstwach rolnych / działach specjalnych produkcji 

rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz wzór wniosku rolnika 

do urzędu gminy/miasta dostępne są na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie: https://bit.ly/2Nfnl2y.  

 

 

Pomoc rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rolników, którzy spłacają kredyty obrotowe 

i inwestycyjne, ale na skutek splotu niekorzystnych okoliczności m.in. niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, pożaru gospodarstwa lub spadku cen produktów rolno-spożywczych czasowo 

wpadli w problemy z ich spłatą, w dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o wystosowanie pisma 

do centrali banków z prośbą o wstrzymanie procesów egzekucyjnych do czasu notyfikowania przez KE 
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ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 

gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) i wejścia w życie przedmiotowych przepisów 

dotyczących pomocy rolnikom. 

Rząd Polski przygotował pomoc dla rolników, którzy czasowo znajdą się w trudnej sytuacji finansowej 

związanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych w postaci przepisów ww. ustawy, które niestety 

muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej. Zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 19.06.2019 r. 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wniosek Polski który notyfikuje w KE pomoc, określoną 

w przepisach ww. ustawy w był uzupełniany przez stronę Polską i do chwili obecnej notyfikacji nie 

uzyskał – jest w fazie rozpatrywania przez KE. 

 

 

Kolejne ogniska ASF na Warmii i Mazurach 

Rolnicy z niepokojem obserwują pojawianie się kolejnych ognisk ASF na Warmii i Mazurach. Obecnie 

w roku 2019 pojawiło się ich już 9. Przypominamy, że pierwsze ognisko ASF w Polsce w 2019 roku 

potwierdzono 29 stycznia w gospodarstwie, w którym utrzymywano 67 świń położonym w gminie 

Gołdap w powiecie gołdapskim. 

Drugie ognisko w 2019 roku ASF potwierdzono 17 maja w gospodarstwie, w którym utrzymywano 

1712 świń położonym w gminie Giżycko w powiecie giżyckim. 

Trzecie ognisko ASF potwierdzono 13 czerwca w gospodarstwie utrzymującym 21 świń położonym 

w gminie Bartoszyce w powiecie bartoszyckim. 

Czwarte stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 19 czerwca 

w gospodarstwie, w którym utrzymywano 132 świnie w gminie Kruklanki w powiecie giżyckim.  

Piąte ognisko ASF potwierdzone 26 czerwca w gospodarstwie, w którym utrzymywano 227 świń 

położonym w gminie Budry w powiecie węgorzewskim. 

Szóste ognisko ASF zostało potwierdzone tego samego dnia w gospodarstwie, w którym 

utrzymywano 118 świń położonym w gminie Bartoszyce w powiecie bartoszyckim. 

Siódme ognisko potwierdzono 27 czerwca w gospodarstwie pod Oleckiem, gdzie było utrzymywanych 

77 świń. 

W dniu 6 lipca na Warmii i Mazurach stwierdzono kolejne (8 i 9) dwa ogniska: w gospodarstwie 

położonym w gminie Budry, w powiecie węgorzewskim oraz w gospodarstwie na terenie gminy 

Giżycko. Pierwsze z nich utrzymywało 54 świnie, drugie – 1719. 

W gospodarstwach, w którym wystąpiło ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane 

z likwidacją choroby, co wiąże się między innymi z zabiciem wszystkich świń i zniszczeniem ich zwłok. 

 

 

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program 

priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. 

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania 
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czynników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha. 

Program realizowany będzie w latach 2019–2023. 

Dotacje będą udzielane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących 

poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R). Wnioski będzie można składać we właściwych Okręgowych Stacjach 

Chemiczno-Rolniczych, gdzie każdy uprawniony uzyska wszelką pomoc w ich wypełnieniu. 

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 

75 ha. Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5. 

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej 

niż 4 ha. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie 

częściej niż raz na cztery lata. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio: 

− do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw 

o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, 

− do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw 

o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych, 

− do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw 

o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych. 

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego 

w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości 

czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie 

dofinansowana. 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu: 

− wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku 

nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu 

pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych 

opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. 

Nr 183, poz. 1229); 

− środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, 

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.  

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. 

Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego 

lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO. Przykładowa informacja na fakturze 

przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym 

w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki to: wapno nawozowe typ: z przerobu skał 

wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%. Przykładowa informacja na fakturze przy 

zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa 

w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady to: G.1. Wapień 

naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka 

wapnującego. 

mailto:wmirol@wmirol.org.pl
http://www.wmirol.org.pl/
https://www.facebook.com/WMIROL


              Newsletter Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Nr 6/2019 

 

 

 
 

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 1, tel/fax 89 534 05 67 
e-mail: wmirol@wmirol.org.pl 

www.wmirol.org.pl https://www.facebook.com/WMIROL 

 

Wnioski niekompletne lub negatywnie zweryfikowane nie będą podlegać rozpatrzeniu. Szczegółowe 

terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które 

zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

 

Susza rolnicza 

IUNG-PIB zgodnie z wymogami opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich 

gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan 

zagrożenia suszą rolniczą. 

W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2019 roku, stwierdza się wystąpienie 

suszy rolniczej na obszarze Polski. Z raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, 

że suszą objętych jest 14 województw, nie ma jej tylko w województwach małopolskim i warmińsko-

mazurskim. Największy deficyt wody jest w województwie lubuskim.  

Niestety, mimo korzystnych raportów IUNG-PIB, rolnicy z Warmii i Mazur z gmin Kozłowo, Janowiec 

Kościelny oraz Morąg zgłaszają do Izby Rolniczej wystąpienie strat w uprawach rolnych 

spowodowanych suszą, w związku z czym Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza skierowała w dniu 

15 lipca 2019 roku pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rolnicy alarmują o stratach sięgających 50% zakładanego plonu w uprawach zbóż, w szczególności 

zbóż jarych, rzepaku, buraków i ziemniaków. Jest to już drugi rok, w którym plony obniżone są 

z powodu suszy. Stacje meteorologiczne, które nie pokrywają równomiernie województwa, dają 

niemiarodajne wyniki i nie uwzględniają specyficznych mikroklimatów w obrębie województwa. 

Ponadto komunikaty odnośnie wystąpienia suszy w Polsce podawane przez Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach nie obliczają zapotrzebowania roślin na wodę 

z uwzględnieniem fazy rozwojowej rośliny. Dodatkowo raporty suszowe podawane przez IUNG 

wyliczane są na podstawie średnich opadów w okresie dwumiesięcznym. Jest to niemiarodajny 

i zdecydowanie zbyt długi okres do wyznaczania suszy w uprawach. Wiosną w miesiącach marcu 

i prawie do połowy kwietnia w niektórych regionach województwa nie było żadnych opadów 

deszczu, po wiosennej suszy przyszły gwałtowne i krótkotrwałe opady deszczu, które ze względu na 

swoją intensywność wyrównały wskaźniki średniomiesięcznych opadów, ale rośliny po tych opadach 

nie nadrobiły już plonu utraconego przez trwającą półtora miesiąca suszę. 

Zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej należy bezzwłocznie uruchomić komisje szacujące 

straty suszowe w gminach, w których rolnicy zgłaszają szkody. Pomimo, iż raporty IUNG-u nie 

wykazują występowania suszy w całym województwie warmińsko-mazurskim, stan upraw na polach, 

a w szczególności uprawy zbóż jarych wykazują oznaki suszy, jaka panowała wiosną i latem tego roku. 

Temperatury sięgające 52 stopni Celsjusza w słońcu, długotrwałe okresy bez deszczu a później 

występujące silne opady deszczu, które w większości nie były wykorzystywane przez rośliny odbiły się 

na plonie. Dlatego raporty z IUNG powinny być traktowane jako dokument pomocniczy, a faktyczny 

stan strat w gospodarstwach powinna oceniać komisja powołana przez wojewodę. 

Samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Ardanowskiego z prośbą, by całe województwo warmińsko-

mazurskie, a w szczególności gminy Kozłowo, Janowiec Kościelny i Morąg objęte były wsparciem 

na systemy nawadniające, które pomogłyby zapobiegać skutkom suszy. 

W związku z występującą suszą w województwie Warmińsko-Mazurskim Izba Rolnicza wniosła o: 
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• zmianę okresów raportowania wystąpienia suszy z dwóch miesięcy na comiesięczne okresy 

raportowania suszy. 

• zwiększenie liczby stacji meteorologicznych do każdej gminy. 

• bezzwłocznego uruchomienia komisji i szacowania strat suszowych w gminach, gdzie rolnicy złożyli 

wnioski o szacowanie strat 

• uruchomienie pomocy w województwie Warmińsko-Mazurskim na systemy nawadniające i małą 

retencję. 

 

Ministerstwo Środowiska ws. obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO przez rolników! 

 

W dniu 17 lipca otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Środowiska na wniosek KRIR wystosowany 

w dniu 22 maja br. w sprawie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru (rejestr-BDO) przez rolników, 

wynikający z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701. 

z późn. zm.). Pismo w tej sprawie skierowała do KRIR również Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. 

 

Jak zaznacza resort środowiska, należy zauważyć, że zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, każdy wytwórca odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji 

odpadów (z wyłączeniem posiadaczy wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy) podlega 

pod obowiązek uzyskania na wniosek wpisu do Rejestru -BDO. W związku z powyższym, należy 

stwierdzić, że w wyniku prowadzenia działalności rolniczej mogą powstawać odpady, niebędące 

odpadami komunalnymi, które powinny być przedmiotem ewidencji odpadów. Zgodnie z art. 49 ust. 

3 ww. ustawy wniosek ten należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy. 

 

Resort podkreśla, że w aktualnie procedowanym projekcie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw, ustawodawca zaproponował m.in. zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku wpisu do 

rejestru wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych 

poniżej 75 ha ( o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie art. 51 ust. 1). Ustawa 

oczekuje na podpis Prezydenta RP. 
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