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Pan/Pani

Prezydent/Burmistrz/Wójt

wszyscy

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-

atmosferycznych ukazała się informacja, dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Producenci rolni będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym 

wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. następujących zjawisk: 

- gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich –  które zostały oszacowane 

przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, 

oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu lub

- suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której 

skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej 

powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, 

gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 

60 proc. plonu;

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-atmosferycznych
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-atmosferycznych


 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, 

deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 

20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;

 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy 

w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Powyższą informację, przekazuję celem służbowego wykorzystania.

z. up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek
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