
Susza rolnicza w Gminie i Mieście Żuromin  - 2019r. 

W związku z ukazaniem się VII raportu w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanego 
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) 
informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Żuromin wystąpiła susza rolnicza.  Według danych 
zawartych w raporcie, obejmującym okres od 21 maja do 20 lipca 2019 r., suszą rolniczą zagrożone 
zostały: 

 kukurydza na ziarno /kategoria gleby I/ 
 kukurydza na kiszonkę /kategoria gleby I/ 
 krzewy owocowe /kategoria gleby I/ 

Mapa kategorii gleb znajduje się na stronie:  http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-
kategorii/ Właściciele gospodarstw rolnych, którzy uznali, że w ich gospodarstwach wystąpiły straty 
w uprawach polowych, proszeni są o przygotowanie stosownego wniosku, który będzie można 
złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie (druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy i 
Miasta w  Żurominie lub ze strony urzędu  www.zuromin.ibip.net.pl )  

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć przed zbiorem danej uprawy w terminie 
umożliwiającym Komisji oszacowanie wskazanych szkód  Prosimy o zwrócenie szczególnej 
uwagi na dokładne wypełnianie wniosków wg działek ewidencyjnych.  

Informację o kolejnych raportach w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanych przez 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) na terenie 
gminy i miasta Żuromin można uzyskać stronie:  http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1437063/ 

UWAGA ! Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatność z ARiMR z tabelą, w której 
znajdują się działki rolne 

Wszelkie informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie, pok. 
nr 18  lub telefonicznie pod numerem telefonu (23)6572540 wew.34  oraz pokój nr 25, tel. (23) 
6572637. 

Poniżej treść wyjaśnień Urzędu Wojewódzkiego w sprawie Szacowania szkód 

spowodowanych suszą – uprawy o analogicznych wymaganiach wodnych: 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego seradela, koniczyny oraz lucerna to rośliny z rodziny bobowatych i jeżeli chodzi o ich 
wymagania wodne najbardziej zbliżone są do roślin strączkowych takich jak fasola, groch czy 
soczewica, które należą do tej samej rodziny. Natomiast roślinami o najbardziej zbliżonych 
wymaganiach wodnych do trwałych łąk i pastwisk są zboża. 

Załącznik do pobrania poniżej 
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