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Straty są duże - będzie pomoc
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Ulgi w podatkach, zwolnienia z opłat i czynszów dzierżawnych,
preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji – na takie wsparcie
mogą liczyć rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane ujemnymi
skutkami przezimowania. Do tej pory wysokość szkód oszacowano
na ponad 162 mln zł. Straty będą z pewnością wyższe, bo w całym
kraju nadal pracuje blisko 800 komisji.
Tegoroczna zima nie była łaskawa dla rolników. Na straty spowodowane ujemnymi skutkami
przezimowania skarży się wielu producentów w całej Polsce.
Nie wszyscy rolnicy zdążyli zgłosić szkody do oszacowania.
Mariusz Gołębiowski, Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna

– Do 13 maja powołanych zostało 785 komisji do oszacowania szkód – mówi Małgorzata Książyk
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– dyr. Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Jak wynika z danych przesłanych
przez urzędy wojewódzkie, szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni 366
726 ha. Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł.
– Nie wszyscy rolnicy zdążyli zgłosić szkody do oszacowania – mówi Mariusz Gołębiowski ze
Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.
Największe szkody w uprawach odnotowano w woj.: mazowieckim, pomorskim, kujawskopomorskim i warmińsko-mazurskim. Najbardziej widoczne zniszczenia mróz, woda i wiatr
spowodowały w uprawach zbóż ozimych i rzepaku.
– Według opinii ekspertów Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych zdecydowanie
lepiej przezimowały zboża odmian wyhodowanych w Polsce – dodaje Małgorzata Książyk.
By dokonać wyceny, rolnik musi złożyć wniosek w urzędzie gminy.

Szacowaniem szkód zajmują się specjalne komisje powołane przez wojewodów. By dokonać
wyceny, rolnik musi złożyć wniosek w urzędzie gminy. Właściciele gospodarstw, w których
oszacowano straty mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz
o ulgi w podatkach i zwolnienia z innych opłat, w tym czynszów dzierżawnych. Dodatkowo
refundowany ma być też ponowny zakup materiału siewnego.
Przypomnijmy. Ujemne skutki przezimowania to szkody spowodowane:
wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin,
w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia. Efektem tego jest całkowite lub częściowe zniszczenie
roślin, co skutkować może utratą lub znacznym zmniejszeniem plonów.
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